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Två veteraner sommarpratar i P1

Gästkrönikör: Peter Hultqvist
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TEMA: COVID-19

Annickas
solo-marsch

Vi stödjer

INNEHÅLL

Rustar för framtiden

FÖR ALLA CIVILA OCH
MILITÄRA VETERANER
FÖRE, UNDER OCH EFTER
UTLANDSINSATS

Foto: Andreas Blomlöf
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Annicka Engblom går
egen marsch för veteraner
14-15

Fördjupad
kamratskap under
coronakrisen

Annicka Engblom vid minnesmonumentet ”Skeppet”,
Kungliga Amiralitetskyrkan i Karlskrona.

Foto: Kim Svensson

Säkerhetsläget i Mali
är fortsatt allvarligt
– Sverige skickar specialförband

Vi står redo att stödja Försvarsmaktens tillväxt och bidra till att öka Arméns förmåga i fält.
Sedan mitten av 1950-talet har Hägglunds varit en del av det svenska totalförsvaret, från
Stridsvagn 74 via bandvagns- och stridsfordonsfamiljerna till pågående renovering av
Stridsfordon 90 och leveranser av Granatkastarpansarbandvagn 90.
Behovet av svensk försvarsindustriell förmåga och försörjningssäkerhet ökar. Nu rustar vi
för att vara beredda att understödja Arméns modernisering.

www.baesystems.com
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Annicka Engblom går egen marsch för
veteraner.
Foto: Andreas Blomlöf

EN MYCKET MÄRKLIG SOMMAR
– MEN INGENTING
ÄR OMÖJLIGT
"Vi är mitt uppe i
högsommaren detta
väldigt speciella
år. Vi har snabbt
anpassat oss till
den nya situationen i världen
och ingen av oss
har en aning om
hur framtiden
kommer att bli,
än mindre om
och när vi kan
ses som förut
igen.
En sak har coronaviruset och sjukdomen
covid-19 visat oss
och det är att vi
behöver gemenskap
mer än någonsin."

Foto: Kim Svensson

Foto: Henrik Brunnsgård / Sveriges Radio

Veteranen Torbjörn
– lyssnarnas val i P1

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

INLEDAREN
04-05

"Känslighet för omgivningens tecken,
ledarskapets kompetens och förmågan att fullt ut använda den kapacitet
man förfogar över är avgörande om
det verkligen gäller."
– Försvarsminister Peter Hultqvist
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En mycket märklig sommar
– men ingenting är omöjligt

António Guterres
hedrade veteraner

Kamratstödstelefon
För dig som tjänstgjort i utlandsstyrka.
Du och dina anhöriga är välkomna att
ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333

Dagligen kl. 18-21

BLI MEDLEM
1) Du är SVENSK VETERAN
Svensk veteran är den person som har
genomfört internationell tjänst eller
beredskap med uppgifter som har
sanktionerats av världssamfund,
och/eller svenska staten.
2) Du är STÖDMEDLEM
För dig som inte är svensk veteran, men
som ändå vill stödja Sveriges utlandsveteraner och dess anhöriga, samt ta
del av vår medlemstidning och andra
förmåner.
BLI MEDLEM NU - DU BEHÖVS
Veteran eller stödmedlem: 230 kr/år
Företag: 600 kr/år

Bli medlem på svfmedlem.se

Sveriges nio utsändande
myndigheter
• Domstolsverket
• Folke Bernadotteakademin (FBA)
• Försvarsmakten (FM)
• Kriminalvården (KVM)
• Kustbevakningen (KB)
• Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
• Polismyndigheten
• Tullverket
• Åklagarmyndigheten

Svensk

VETERAN
Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund

Ansvarig utgivare
MariAnne Boström
08 - 25 50 30
marianne@sverigesveteranforbund.se
Chefredaktör
Pia Lagergren
08 - 25 50 30
pia@sverigesveteranforbund.se
Redaktion & Annonser
Daniel Jansson
redaktion@sverigesveteranforbund.se

Vi är mitt uppe i högsommaren detta väldigt speciella år 2020. Vi har alla snabbt
anpassat oss till den nya situationen i
världen och ingen av oss har en aning om
hur framtiden kommer att bli, än mindre
om och när vi kan ses som förut igen.
Just nu när inget är som vanligt kan vi
inte göra som vanligt.
GEMENSKAP
En sak har coronaviruset och sjukdomen
covid-19 visat oss och det är att vi behöver
gemenskap mer än någonsin. Som ordförande
i ett förbund som bygger på kamratskap är det
oerhört frustrerande att se att vår verksamhet
måste ställas in utan att veta när den kan återupptas. Vi måste alla hålla ut nu och försiktigt
planera och fundera på hur kan vi göra nu och
framförallt hur kan vi göra efter coronapandemin har lagt sig.
Fysisk distansering behöver inte betyda social
eller emotionell isolering. Många medlemmar
har aktiverat sig för våra medmänniskor under
pandemin. Flera av er har varit med och byggt
fältsjukhus i både Göteborg och i Stockholm.
Många av er har genom de frivilliga försvarsorganisationerna och de frivilliga resursgrupperna
(FRG) i kommunerna stöttat och stöttar samhället på olika sätt under pandemin.
ENGAGEMANG
Många föreningar har ringt runt till äldre
medlemmar, de i riskgruppen, och särskilt hålla
kontakten med dem. Ni har hört av er och ställt
upp med att köra ut både mat och mediciner.
Detta har skett både med cykel, bil och MC. Vi
kan vara stolta över initiativkraften och engagemanget i medlemskåren. Våra ledord Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet är viktigare
än någonsin i dessa orostider.
I ett förbund som bygger på kamratskap ska
ingen behöva känna sig ensam. Därför är det
oerhört glädjande att höra om allt arbete som
görs för att stötta våra äldre medlemmar runt
om i landet. Tack för er insats.
Vi ställer in och samtidigt ställer vi om.
Förbundets styrelsemöten har ställts om och
hålls nu digitalt. Det har gått över förväntan.

Givande möten mellan kansliets personal och
representanter från föreningarna har också
skett digitalt vid flera tillfällen.
Flertalet av våra föreningar anordnade coronasäkra och sedvanligt värdiga veterandagsfiranden. Det var mycket uppskattat och vi fick
bra uppmärksamhet i lokalpressen. Nu när vi
alla ska ha hemester vill jag passa på att tipsa
om möjligheten att bila runt för att titta på nya
veteran-minnesplatser i Kristianstad, Linköping,
Skövde och Sollefteå som alla stod färdiga till
årets veterandag.

"I skrivande stund vet vi
inte hur det ser ut med
verksamheten efter
sommaren. Vi får fortsatt
vara inställda på order
och kontraorder"

VETERANMONUMENTET
Själv lämnade jag min karantän tidigt på morgonen den 29 maj för att tillsammans med Prins
Carl Philip, talmannen, statsministern, försvarsministern och ÖB medverka vid kransnedläggningsceremonin vid veteranmonumentet på
Djurgården i Stockholm. Därefter åkte vi till
Granhammars slott och Svea Livgarde för att
fortsätta ceremonin. Det var en fin och högtidlig
dag men väldigt annorlunda.

Publikationen Svensk Veteran (Stockholm), ISSN 2003-1661) är av
generell karaktär och kan inte ligga till grund i specifika frågor. Vi ansvarar ej för skada som kan uppkomma till följd av upplysning i publicerat material, eller i annan lämnad information. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material samt förbehåller sig rätten att redigera
och korta ner insända artiklar. Redaktionen har rätt att publicera insänt material på webben och i andra forum relaterat till verksamheten
utan att först tillfråga upphovsmannen. Org.nr: 828001-0359.
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På internationella fredssoldatdagen 29 maj
hedras alla som deltar eller har deltagit
i Förenta nationernas fredsbevarande
styrkor.

FN:s generalsekreterare António Guterres lade
ned en krans vid Peacekeepers Memorial framför
FN-byggnaden i New York den 29 maj.

Mali 11 löste
uppgiften

Jag vill även på detta sätt framföra mina varmaste tack för generösa bidrag till förbundet från
Rekyl, Hemvärnet, BAE Hägglunds och BAE
Systems Bofors.

Mali 11 hade sin medaljceremoni
fredagen den 9 juni.

I skrivande stund vet vi inte hur det ser ut med
verksamheten efter sommaren. Vi får fortsatt
vara inställda på order och kontraorder, läget
förändras snabbt. Håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi har löst uppgiften, allt är nu färdigt. Vi
har gjort detta på utsatt tid, fastän arbetet
blev påverkat av pandemin som bröt ut i
våras, säger Mattias Söderberg, kontingentschef, på Försvarsmaktens webbplats.
Mali 11 har haft ett ovanligt uppdrag – att
avveckla den svenska campen i Timbuktu.

Jag önskar alla veteraner en trevlig sommar.
Lyssna gärna på Torbjörn Johannesson, utlandsveteran, som sommarpratar i radions P1 den 15
juli och min efterträdare och gode vän generalen och veteranen Micael Bydén som sommarpratar den 27 juni.

Unik utställning om
specialförbanden

Ta vara på dig och de dina och fortsätt hjälpa
varandra!

Den 15 juni öppnade en ny utställning
om Försvarsmaktens specialförband
SOG, särskilda operationsgruppen, på
fästningsmuseet i Karlsborg. Här visar
förbandet upp mer av sin utrustning och i
vilka miljöer man arbetar.

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Tryck
DanagårdLiTHO
Utgivningsplan, kommande fyra nummer
Nummer
3
4
1
2
Manusstopp
23/8
18/11
16/2
30/5
Utgivningsvecka 39
49
13
26

FN:s generalsekreterare António Guterres
lade ned en krans vid Peacekeepers Memorial framför FN-byggnaden i New York för
att hedra de mer än 3 900 kvinnor och män
som har mist livet i FN-tjänst sedan 1948.

Sverker Göranson, 65 år, förbundsordförande
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år utomlands. Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första NATO-insats. Högre utbildning i
USA. Drygt tre år vid Sveriges ambassad i Washington.
Foto: Kim Svensson

– Vi tycker det är viktigt med öppenhet
och vi vill synas lite mer. Vi är ju en del av
Försvarsmakten precis som övriga förband, vi omges bara med en högre grad
av sekretess. Det handlar naturligtvis
också om att öka attraktionen och stärka
rekryteringen, säger Johan som ingått i
utställningens projektgrupp.

Fredsinsatser
upprätthåller
verksamheten
under pandemin
Internationella fredsinsatser har
snabbt tvingats ställa om verksamheten till följd av coronapandemin.
Mycket arbete utförs på distans,
men såväl FN och EU som OSSE har
personal på plats för att behålla
nödvändig närvaro i fält och uppfylla insatsernas mandat.
– Ingen av fredsinsatserna har stängt
och lagt ned verksamheten, utan alla
fortsätter att verka, om än i varierande
grad. Och vi fortsätter att rekrytera till
dem, så att vi har väl förberedda experter
att sända ut när situationen förändras,
säger Niklas Lindskog, chef för FBA:s
program för internationella insatser och
sekundering.
FBA har ett 80-tal civila sekunderade experter inom området fred, säkerhet och
utveckling, varav hälften för närvarande
utför sitt arbete från Sverige. Planering,
analys, samordning och viss stödverksamhet går att genomföra utan att vara
på plats, och som i många andra sektorer
sker en ökad digitalisering av arbetet.

Folk och Försvar
– 80 år som öppen
arena för fred, frihet
och demokrati
Den 12 juni 1940 var en betydelsefull
och viktig dag för Folk och Försvar. Då,
för exakt 80 år sedan hölls det första
konstituerande mötet och organisationen
grundades.
I organisationens stadgar som i princip
varit oförändrade sedan 1945 framgår att
uppgiften är att informera om Sveriges
försvars- och säkerhetspolitik på ett
sakligt och objektivt sätt.
Folk och Försvar är idag en av de ledande
aktörerna inom folkbildning på området försvars- och säkerhetspolitik samt
totalförsvar och krisberedskap, men även
ledande mötesplats för säkerhets- och
försvarspolitisk debatt och diskussion.
Folk och Försvar kommer att fira
80-årsjubileet i höst.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Johanne Hildebrandt
ny säkerhetspolitisk
expert hos Liberalerna

AKTUELLT

VETERANRADIO

SPECIALFÖRBAND MOT TERROR TILL MALI

Torbjörn blev lyssnarnas
val som sommarvärd i P1...

Säkerhetsläget i Mali är
fortsatt allvarligt

Johanne Hildebrandt är journalist,
författare, kolumnist och debattör.
2010 fick hon BNBB:s medalj i
Brons av Sveriges Veteranförbund
och 2013 tilldelades hon SVF:s
Förtjänstmedalj i Silver.

15/7

– Det är ett av världens fattigaste länder och
säkerhetsläget är väldigt oroande. Vi vill vara
med och främja säkerheten i Mali och hela
Sahelregionen, säger Ann Linde, till Svenska
Dagbladet.

Hon har skrivit den mycket uppmärksammade reportageboken Blackout, som
belönades med Föreningen Grävande
Journalisters pris Guldspaden. Boken
handlar om hennes år som krigskorrespondent på Balkan.
År 2011 kom reportageboken Krigare,
ett personligt reportage om de svenska
soldaterna i Afghanistan.
Nu har Johanne blivit säkerhetspolitisk
expert hos Liberalerna.
– Hon är en person som vet vad hon pratar om, säger L-ledaren Nyamko Sabuni.
För den som inte känner till dig sedan
innan, vem är du Johanne?
– Jag har ägnat större delen av mitt yrkesliv åt krigsrapportering, kolumnskrivande
och författande av böcker.
Har även varit gästprofessor i global
media studies vid Karlstad universitet, researchchef på ett säkerhetsföretag och är
den första kvinna som valts in i Kungliga
Krigsvetenskapsakademien sedan starten
1796.
Född i Lycksele men bor numera i skogen
i Sörmland där jag gillar att stövla runt
med mina hundar.
Varför liberalerna?
– Efter att ha arbetat och bott i krigszoner
så förstår jag också på djupet hur viktigt
det är att värna om den frihet och de
rättigheter som vi kämpat oss till i detta
tämligen unika land. Förhoppningsvis kan
jag bidra med något till det försvaret.

Torbjörn Johannesson, officer och veteran från Halmstad, har valts till lyssnarnas sommarvärd. Sänds 15 juli.
Foto: Henrik Brunnsgård / Sveriges Radio

Lyssnarnas sommarvärd i P1 röstades fram av SVF:s Facebookföljare.
– Det känns fantastiskt roligt att bli utvald,
tack till alla som har röstat på mig säger major
Torbjörn Johannesson.
I en knivskarp konkurrens om vem som skulle
bli lyssnarnas sommarvärd i P1 gick han segrande ur striden.
Efter ett medlemstips till SVF gjordes ett
Facebookinlägg om att SR ville ha in bidrag
från potentiella sommarpratare. I Facebookinlägget efterlyste SVF utlandsveteraner att
ställa upp.
Torbjörn lystrade och blev finalist. Därefter
började en omröstning bland alla uttagna
kandidater och tack vare stort stöd bland
SVF:s medlemmar och följare rasade rösterna
på Torbjörn in.
Den 15 juli kl 13 kommer Torbjörn att sommarprata om sin tid i utlandstjänst i Syrien,
Afghanistan, Egypten och Kosovo.
– Jag vill berätta för svenska folket om var-

dagen i fredens tjänst för att skapa en större
förståelse för hur det är att göra utlandstjänst
säger Torbjörn.
– I år tar Lyssnarnas Sommarvärd med oss ut
i världen till konfliktdrabbade områden dit få
människor får tillträde. Vi kommer att få en
unik inblick i hur det är att bedriva fredsarbete, säger Sommar i P1:s programchef Bibi
Rödöö.
Torbjörn bosatt i Halmstad, blev yrkesofficer
1986 och gjorde sin första utlandstjänstgöring
åren 2007–2008, i ett Kosovo som precis
förklarat sig självständigt.
Därefter har han bland annat bevittnat både
upptakten till inbördeskriget i Syrien och hur
Muslimska brödraskapets kandidat Mohammad Mursi vann det egyptiska presidentvalet
2012.
– Jag kommer att berätta om några pulshöjande upplevelser som kändes hotfulla. Men
även om det mer vardagliga – vad man gör
och varför.
PIA LAGERGREN

...och får fint sällskap av ÖB
Micael Bydén
27/6

"Vår" framröstade sommarpratare utlandsveteran Torbjörn Johannesson får fint sällskap i
listan över sommarvärdar. ÖB Micael Bydén
sommarpratar lördagen den 27 juni.

Johanne Hildebrandt blir ny säkerhetspolitisk
expert hos Liberalerna. Här med Liberalernas
partiledare Nyamko Sabuni.
Foto: Liberalerna
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Sverige ska skicka specialförband och helikoptrar till en ny militär styrka i Mali. Säkerhetsläget i det västafrikanska landet har försämrats
och utrikesminister Ann Linde beskriver Task
Force Takuba som en tuff och farlig insats.

På Sveriges Radios bilder syns ÖB i uniform
med krans i håret. Hur går det ihop med uniformsbestämmelserna?
– Jag beslutade om ett avsteg, skojar ÖB. En
sån här chans får man bara en gång i livet.

FÖRSÄMRATS
Trots det fredsavtal som slöts 2015 har
läget försämrats. Mali kämpar mot väpnade
islamister som Aqim och IS och den terrorism
som har spridit sig till grannländerna Burkina
Faso och Niger. Men trots att armén får stöd
av den franskledda Operation Barkhane, en
regional antiterrorstyrka och FN-insatsen
Minusma så fortsätter våldet. Förra året dog
över 4 000 människor i terrordåd i de tre länderna – fem gånger fler än 2016, enligt FN.
– Det går inte att säga hur dålig situationen
hade varit om de internationella insatserna
inte varit på plats. Men vi konstaterar att de
inte räcker. Och det är därför Mali har bett om
utökad hjälp, säger Ann Linde.
250 SOLDATER
Malis president har bjudit in Sverige till Task
Force Takuba, en europeisk specialförbandsstyrka som ska ingå i och ledas av befälhavaren för Operation Barkhane. Tanken är att
en svensk styrka om högst 250 personer ska
ställas till förfogande från och med slutet
av sommaren till och med den 31 december
2021. I normalfall ska dock högst 150 svenskar vara på plats och bland annat fungera som

Uppmärksammande
av Cyperninsatsen

snabbinsatsstyrka med egna helikoptrar.
Task Force Takuba ska kunna verka i hela
Mali, men kommer att ha sin bas i Gaoregionen. Det kan bli aktuellt med insatser
som sträcker sig in i Niger, men i nuläget
saknas nödvändiga avtal för det. I regionen
och i gränsområdet mellan Mali och Niger där
Task Force Takuba kommer att arbeta finns
ett “högt hot” från terrorism och väpnat våld,
enligt Försvarsmaktens riskbedömning.
SEDAN 2014
Försvarsmakten har haft verksamhet i Mali
sedan 2014. Under december 2014 började
personal ur det svenska underrättelseförbandet Mali 01 anlända till den blivande campen
utanför Timbuktu. Då hade den uppsatta
etableringsstyrkan Mali 00 arbetat med att
bygga campen sedan i november samma år.
Sverige har bidragit med ett ISR Task Force,
förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.

På årets veterandag skulle Försvarsmakten särskilt ha uppmärksammat de som varit utsända i
Cyperninsatsen, UNFICYP men
p.g.a pandemin har arrangemanget
flyttats till 2021.
FBA:s fredsarkiv har en ny digital utställning i fem delar: Fokus Cypern för att
fokusera på UNFICYP-veteranerna.
Syftet med utställningen är att ge en bild
av Sveriges deltagande i UNFICYP och att
lyfta fram veteranernas röster ur Fredsarkivet. Målsättningen med utställningen
är att fördjupa den allmänna förståelsen
av Cyperninsatsen samt att ge en inblick i
svenska soldaters erfarenheter under de
29Fredsarkivet
år som insatsen2020
varade.

Svenska narrativ

från
Läs
merUNFICYP
på
veteranarkiv.fba.se/fokuscypern

PER LUNQE

Foto: Arne Jönsson

Terrordåd i Kidal, Mali 2016. Nu ska specialförband
från Sverige sättas in för att stävja terrorn i landet.
Foto: UN Photo/Marco Dormino

Veteranmarschen framflyttad
Sommarens veteranmarsch är som tidigare
meddelats inställd p.g.a pandemin.

Behöver du en fotograf
i Karlstad med omnejd?

Uppdragsfotografering
Workshops

www.iamlazze.com

Börja träna inför Veteranmarschen 2021
redan nu, den planeras att gå av stapeln den
2 augusti 2021 från Skillingaryd med ankomst
Karlstad den 7 augusti.

larz@iamlazze.com

I Karlstad möter förhoppningsvis norrmännen
upp från sin egen Veteranmarsch och det blir
festligheter vid Brigadmuseum i Karlstad med
grillning och underhållning.
Mer information på veteranmarschen.se
ÖB Micael Bydén sommarpratar den 27 juni.
Foto: Mattias Ahlm / Sveriges Radio

Veteranmarschen skjuts fram till 2 augusti 2021.
Foto: Kim Svensson

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Tack för alla gåvor
Traditionsenlig överlämning av
Hemvärnet och Rekyls gåva till
SVF. Hemvärnet har samarbetat
med Rekyl i kampanjen ”Uniform
på jobbet” med försäljning av Hemvärnets t-shirts. Överskottet från
kampanjen skänks till SVF.

SVF:s ordförande Sverker Göranson tar emot
checken på nära 30 000 kr från Hemvärnets chef,
general Stefan Sandborg. I bakgrunden Christian,
Jon och Daniel från designföretaget Rekyl. Sedan
Rekyl startade 2016 har de sammanlagt delat ut
närmare 900.000 kr i veteranstöd.
Beställ Rekyls produkter på www.rekyl.org
Foto: Kim Svensson

Uppskattad gåva från BAE Systems
Bofors VD Lena Gillström.

AKTUELLT

Försvarsmaktens officiella
firande av Veterandagen

uppmärksamma Sveriges civila och militära
veteraner och ge dem den erkänsla och
respekt som de förtjänar.
Utmärkelsen skulle ha delats ut vid statsceremonin under Veterandagsfirandet på Norra Djurgården i Stockholm, men på grund
av covid-19-pandemin sker utdelningen vid
ett senare tillfälle. Stig Pettersson har gjort
hela 22 utlandstjänstmissioner och är aktiv i
Veteranerna F-län och Kongoveteranerna.

Linda Nyberg och Daniel Nybling var värdar för årets veterandagsceremoni när Försvarsmakten sände live.
Samtliga foton: Niklas Englund/Försvarsmakten

Det blev ett värdigt men
annorlunda Veterandagsfirande
i pandemins spår.
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av covid-19, beslutade Försvarsmakten i god
tid att det traditionella högtidlighållandet vid
Sjöhistoriska museét i Stockholm skulle utgå.
Istället ersattes det med en nedtonad ceremoni
som sändes på försvarsmaktens Youtubekanal
från Granhammars slott på Livgardet i Kungsängen.

Från BAE Hägglunds VD Tommy Gustavsson Rask
fick förbundet en generös check på över
100 000 kr för sitt fortsatta veteranarbete.
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nen, statsministern, Prins Carl Philip, försvarsministern och Sverker Göranson, ordförande i
SVF.

Fältartisterna Sonja Aldén och Johannes Kotschy.

Planeringen för Veterandagen är omfattande
och i år ställdes projektgruppen inför svåra
beslut. Vissa delar ur ceremonin utgick, till
exempel det särskilda uppmärksammandet av
FN-insatsen Unficyp (Cypern) som var planerat.
Det kommer istället att genomföras 2021.
– Det var mycket tråkigt att behöva ändra i
planerna, men då viljan att ha berörda på plats
är stor, välkomnar vi dem nästa år då firandet
förhoppningsvis kan genomföras som tidigare
vid veteranmonumentet på Gärdet berättade
projektledare Daniel Nybling.
Vid Livgardet deltog överbefälhavaren, talman-

Stig Pettersson är utsedd till Årets Veteran 2020
och har gjort hela 22 utlandstjänstmissioner.
Foto: Gerd Pettersson

I samband med firandet av Veterandagen
den 29 maj utsågs Stig Pettersson från
Gränna till Årets Veteran av Sveriges Veteranförbund.
Årets Veteran är Sveriges Veteranförbunds
finaste utmärkelse och delas ut årligen till
någon som gjort en särskild insats för att

22 MISSIONER I BLAND ANNAT KONGO,
ÖSTTIMOR OCH CYPERN
Stig Pettersson får utmärkelsen Årets Veteran för sitt engagemang i organisationerna
Veteranerna F-län och Kongoveteranerna,
som båda tillhör Sveriges Veteranförbund,
och för sina hela 22 missioner utomlands i
fredens tjänst. Han gjorde sin första mission
i Kongo 1962 och avslutade i Östtimor vid
millennieskiftet. Däremellan har han hunnit
med missioner som polis i bland annat
Namibia, Cypern och Jugoslavien.
Han har även varit lärare vid FN-skolan och
Försvarsmaktens kompetensutvecklingscentrum Swedint, som är ackrediterat av
Nato, och varit ansvarig för civilpolisernas
utlandskommenderingar vid Rikspolisstyrelsen.

Sommaröppet hos
Invidzonen
Invidzonen är ett nätverk för anhöriga av anhöriga till personal i internationell tjänst.
I sommar finns vi tillgängliga på vår
chatt enligt tiderna nedan, dygnet
runt är du välkommen till vårt
forum på hemsidan.
FORUMET
Kom gärna in på vårt forum och skriv av dig.
Ett levande forum engagerar, påverkar och
bekräftar. I Invidzonens forum kan du skriva
av dig om stort och smått. Här hjälper vi varandra att ge våra olika perspektiv på saker och
ting, stöttar och peppar när det behövs. Gå in
och skriv av dig du också! Du hittar forumet
på vår hemsida Invidzonen.se.
CHATT
I chatten pratar du enskilt med en mentor från
Invidzonen. Din konversation kan inte läsas
av andra och alla som bemannar chatten har
tystnadsplikt. Chatta gör du via vår hemsida
eller via vår kostnadsfria app. Appen finns till
IPhone och Android och du laddar ner den
gratis på App Store eller Google Play.
Öppettider chatt:
Juni: torsdagar och söndagar kl. 21-22
Juli: torsdagar kl. 21-22.
Augusti: torsdagar och söndagar kl. 21-22.
Vi önskar alla en glad sommar!

Prins Carl Philip, talman Andreas Norlén, ÖB Micael
Bydén, statsminister Stefan Löfven, ordförande SVF
Sverker Göranson och försvarsminister Peter Hultqvist.

− I stunder som dessa är det än viktigare att hylla dem som gjort och gör en insats för Sverige,
sade överbefälhavare Micael Bydén.

BAE Systems Bofors VD Lena Gillström överlämnar
en check på 25 000 kr.

Uppskattad gåva från BAE Hägglunds VD Tommy Gustavsson Rask

Årets Veteran:
Stig Pettersson från Gränna

Tittarna fick följa den traditionella kransnedläggningen vid veteranmonumentet och
överflygning med JAS 39 Gripen på Djurgården
i Stockholm.
Under ceremonin på Livgardet höll talman
Andreas Norlén, statsminister Stefan Löfven
och överbefälhavaren tal. Musiken stod Arméns
musikkår och fältartisterna Johannes Kotschy,
Sonja Aldén och Carina Nilsson för.
− Det blev en fin dag idag trots omständigheterna men nästa år hoppas jag att vi kan samlas
igen, som vanligt, på Djurgården hoppades
överbefälhavare Micael Bydén.
PIA LAGERGREN

MEDALJKOMMITTÉNS MOTIVERING:

Engagera dig lokalt
i FN-förbundet!

Stig Pettersson från Gränna är en sann Veteran
och har en synnerligen lång tid i Fredens Tjänst.
Han gjorde sin första mission i Kongo 1962.
40 år och 22 missioner senare avslutade han på
Östtimor. De första utlandstjänsterna gjorde han
som skyttesoldat och fältpolis i Kongo. Han har
tjänstgjort som MP både på Cypern och i Sinai.

Svenska FN-förbundet har ca 100
lokala FN-föreningar och 20 FNdistrikt med totalt omkring 6 000
medlemmar.

Stig har 18 missioner som civilpolis, där bland
andra Namibia, Jugoslavien och ÖstTimor kan
nämnas. Han har dessutom under ett antal år
verkat som lärare vid FN-skolan och SWEDINT
och som ansvarig för civilpolisernas utlandskommenderingar vid RPS.

Genom att bli medlem i FN-förbundet blir
du automatiskt medlem i din närmaste
lokalförening och en del av en nationell
gräsrotsrörelse för en bättre värld. Där
träffar du andra FN-vänner och kan välja
att engagera dig i allt från styrelsearbete
till konkreta förändringsprojekt.

Då årets Veterandag kommer att betona svenskarnas deltagande i UNFICYP, är Stig Pettersson
särskilt värd ett tack med sina tio (10) missioner
på ön, den sista som C CivPol 1986-87.
Stig är aktiv i Veteranerna F-län och i
Kongoveteranerna.

Hitta din närmaste lokalförening och ta
reda på vad som händer på just din ort!
www.fn.se
Stig Pettersson under insats på Cypern 1986.
Foto: Privat
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AKTUELLT

Politik för
utlandsveteraner
När Peter Hultqvist gästade veteranförbundet diskuterades det politik för
utlandsveteraner. Förbundet håller på
att arbeta fram ett politiskt manifest som
täcker in de krav och önskemål man har
för en stabil och aktiv veteranpolitik i
Sverige och i kommunerna.
Några av de politiska önskemål förbundet
skickade med försvarsministern var:
• Sverige bör i enlighet med flera andra
politikområden decentralisera delar av
sin veteranpolitik. Kommunerna bör få
ett större ansvar och bör ha en utsedd
person för veteranfrågor. Kommunerna
bör ansvara för minnesplatser som borde
finnas i varje kommun. Varje kommun bör
ha sin egen framtagna policy avseende
hantering av veteranfrågor inklusive hur
Veterandagen varje år ska högtidlighållas.
Policyn ska vara förankrad i nationella
riktlinjer.
• Sverige har idag vid Uppsala Akademiska sjukhus en särskild veteranmottagning
som är specialiserad på PTSD. När patienter remitteras till hemregion ska det inte
krävas en ny utredning utan den som
Veteranmottagningen har gjort ska gälla
och rehabilitering ska kunna fortsätta
enligt remiss. Detta sparar framförallt
individers lidande/belastning och hjälper
rehab och det sparar också skattepengar.
• Varje politiskt parti bör ha en
talesperson för veteranfrågor.
• De veteranutredningar som genomförts
var viktiga och gav mycket viktiga förslag
av åtgärder för att utveckla en svensk
veteranpolitik. De måste följas upp och
klarlägga gällande omhändertagande
av civila veteraner och om det föreligger ett behov av det som ibland kallas
”Veterancentrum” i likhet med sin norska
motsvarighet.

AKTUELLT

Försvarsministern gästade
– informerades av SVF
Försvarsminister Peter Hultqvist med entourage hälsade på hos SVF för att
informera sig om vår organisation.
Det blev ekologisk fika med svalkande
smoothies på kansliets innegård i strålande
solsken med ett coronasäkert avstånd mellan
kanslipersonal och besökarna från försvarsdepartementet.
Ministern ville bli informerad om SVF:s
verksamhet, aktuella veteranfrågor, förslag
på politiska krav samt psykisk hälsa hos våra
veteraner och mycket annat.
FÖRBUNDETS KRAV
Ett av kraven generalsekreterare MariAnne
Boström förde fram var att samtliga kommuner i Sverige bör ha en ansvarig för veteranfrågor och likadant på försvarsdepartementet
och i de politiska partierna.
– De andra partierna kan jag inte svara för
sade Hultqvist, men absolut tar jag med mig
att vi ska ha en veteranansvarig på departementet och inom vårt parti.
Ministern tyckte det var särskilt intressant att
höra om Gula Bandet och Kamratstödslinjen.
P-G Dolk, kamratstödsansvarig var med
digitalt från Eksjö.
– Jag berättade att vi har kamratstödjare runt
om i landet som dagligen bemannar SVF:s
stödtelefon för veteraner och anhöriga.
Kamratstödjarna ska i första hand fungera
som lyssnande medmänniskor och slussa
vidare vid behov. De deltar även på lokalföreningarnas träffar, arrangemang i förbundets
eller försvarsmaktens regi för att informera

om Kamratstödet.
P-G Dolk fortsätter;
Försvarsministern ställde frågan om den
psykiska hälsan hos veteraner. Utredningar
som har gjorts på militära veteraner visar att
majoriteten av dem, 95 %, mår bra och har
inga psykiska problem.
Samma undersökningar visar alltså att 5 %
mår dåligt
och behöver
hjälp.
Det är av
yttersta vikt
att hjälpa
och stötta
de individer
som är i
behov av
Tackkort från ministern. hjälp.
Genom Gula
Bandet kan veteraner och/eller deras anhöriga vända sig för att söka om ekonomiskt stöd
när samhällets resurser är uttömda.
Både kamratstödet och Gula Bandet har ett
samarbete med Veteranmottagningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala där kunnig
personal jobbar enbart med veteraner.
– Gula Bandets insamlade medel går till att
stötta veteraner med resor och övernattning
för att besöka Veteranmottagningen.
– Jag blev förvånad när ministern frågade om
återträffar berättar Dolk. Hultqvist var välinformerad och ville veta mer om betydelsen
att ha återträffar.
P-G förklarade att vi idag har två sorters
veteraner; de som fortfarande befinner sig i
den militära sfären och de som finns runt om i
landet som civila efter avslutad insats.
Det är nog så att återträffar kan ses som ett
större och viktigare behov för de sistnämnda
för bevarandet av gemenskapen och en känsla av tillhörighet.
Gula Bandet kan stötta återträffar till viss
mån då inte Försvarsmakten gör det i alla lägen då de måste förhålla sig till sitt regelverk
avslutar P-G Dolk.

• Begreppet veteran måste tydliggöras
– vem är veteran och varför?

Det var ett mycket trevligt besök och vi ser
fram emot fler tillfällen att få träffa vår
veteranengagerade försvarsminister Peter
Hultqvist.
Veteranfrågor diskuterades under ekologisk fika
med svalkande smoothies på kansliets innegård
i strålande solsken.
Foto: Pia Lagergren
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Försvarsminister Peter Hultqvist besökte SVF:s kansli
och informerade sig om veteranfrågor. Här med
överstelöjtnant Henrik Gustafsson.
Foto: Pia Lagergren

PIA LAGERGREN

Gästkrönikör: Peter Hultqvist

"Svenska soldater betraktas
som kunniga, kompetenta
och välutbildade"
"Det finns risker hela tiden. Små som stora.
Därför är soldaternas skicklighet i vardagen så viktig.
Både för den egna, men också för kamraternas säkerhet."
– Peter Hultqvist

Efter ett besök i Mali har man med sig Afrikas
rödbruna sand hem till Sverige. Den sitter i
kläderna och måste tvättas bort ordentligt.
Men kvar finns också minnet av svenska
soldater som berättar om sina patrulluppdrag,
vardagens utmaningar, maten, situationen på
campen och kamratskapen.
Försvarsminister Peter Hultqvist
skriver öppet brev till svenska militära
utlandsveteraner.
Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Att landa med C-130 på flygplatsen i Timbuktu
och tas emot av svensk trupp med fana och allt
är en fin upplevelse. Men bara påminnelsen om
att C-130:an har motmedel i händelse av en attack påminner om att detta inte är någon idyll.
Det finns risker hela tiden. Små som stora.
Därför är soldaternas skicklighet i vardagen så
viktig. Både för den egna, men också för kamraternas säkerhet. Mycket snabbt kan det som
uppfattas som en lugn varm dag där sanddyner
präglar horisonten och himlen är klarblå förbytas till ett brinnande inferno. Känslighet för
omgivningens tecken, ledarskapets kompetens
och förmågan att fullt ut använda den kapacitet
man förfogar över är avgörande om det verkligen gäller.
Syftet med svenska utlandsmissioner är att skapa fred, stabilitet och trygghet. Bara närvaron
av en FN-mission kan vara lugnande.

Det kan tillsammans med andra åtgärder
bidra till att våldsbenägna grupperingar hålls
i schack. Men det kräver också att soldaterna
är utbildade och ordentligt utrustade. Jag har
flera gånger framfört det till FN:s ledning. De
förstår budskapet.
Jag har mött svenska soldater på uppdrag i Irak,
Afghanistan och Mali. Hängivenheten för uppdraget är inte att ta miste på. En del är på sin
första mission, andra har gjort många missioner
och har en bred erfarenhet av den praktiskt
operativa dimensionen. Genomgående är
att svenska soldater betraktas som kunniga,
kompetenta och välutbildade. Det är budskapet
från andra länder. Sådana omdömen fyller mig
med stolthet.
Att fästa medaljen på bröstet, möta blicken,
tacka för insatsen och trycka handen är viktigt
för mig efter avslutade insatser. Det är ett
sätt att visa regeringens tack för genomfört
uppdrag. Insatserna utomlands är viktiga för
Sverige och bidrar i förlängningen till vår egen
säkerhet. Både nyligen blivna och gamla veteraner ska ha ett stort tack för utfört arbete!
PETER HULTQVIST
FÖRSVARSMINISTER

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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TEMA: COVID 19

Unikt firande av
Veterandagen med
social distansiering
Trots coronapandemi firade våra medlemmar Veterandagen med respekt och avstånd
i och utanför vårt avlånga land. Här ges en inblick i hur deras dag den 29 maj 2020 såg ut.
Tack till alla som bidragit.

NICLAS DAHLBECK , BITR .
SEKTIONSCHEF UNPOL
MED 9 KOLLEGOR I SYDSUDAN

Patrik K. KÖRDE MED BBMC
TILL VETERANMONUMENTET
I HÄLSINGBORG

GERTH ANDERSSON HISSADE
FLAGGAN OCH BASTADE
MED FRUN I SÖDERTÄLJE

JAN ROSEN FIRADE MED 20
ANDRA VETERANER UNDER
STRÅLANDE SOL I KARLSTAD

KENT ALMQVIST OCH 11 ANDRA
VETERANER (totalt 29 missioner) INTOG TROLLHÄT TAN

ANNELI OCH VETERANERNA
ÅNGERMANLAND, MC-KORTEGE MED KRANSNEDLÄGGNING

JAN GUSTAFSSON, 98L,
FIRADE DAGEN HEMMA I
TRÄDGÅRDEN I JÖNKÖPING

SIGNATUREN ”LS” TIT TADE
PÅ FÖRSVARSMAKTENS
YOUTUBESÄNDNING

TÅRTFIRANDE I SKÖVDE MED
LARS A, LINDA E, LENNART
OCH MONICKA H M FL.

MATS H RASTADE FM MANGE
OCH FIRADE MED BAS- OCH
SPÅRTRÄNING

MIKA EKLUND FIRADE MED
MED FLAGGAN I TOPP OCH
MYSTE I SOLEN I HJÄRTUM

MITRA NILSSON HISSADE
FLAGGAN OCH KÄNDE
STOLTHET ÖVER SIN INSATS

NICKLAS MALMSTEN +21
VETERANER BESÖKTE LIMHAMNS FÄLTET OCH ÅT KORV

FIR ADE
BO AS PLU ND ME D FRU
PP I LANME D FLA GG AN I TO
NDNINGE N
NA OCH SÅ G LIV ESÄ

FM MANG
E TOG M E
D SIG
MAT S H U
T I SK OG
EN OCH
VI SA DE VE
M SOM B
E S TÄM DE

MONI KA ER IKSSON , MA
LI ,
10 KM VE TERANMARSC
H OCH
KR AN SN EDLÄGG NI NG

RG , U S A S T E F A N BO
I R A DE
DE N T T V 4 , F
K O R R E S PO N
YORK
G EN I N EW
N
O
K
L
A
B
Å
P

KR IS TER OCH CARIN TR ÄF FA
E
AD
DES UN DER L104 1991. FIR
ME D CYK ELTUR OCH BU BBEL

Jag är naturligtvis medlem i Veteranförbundet.
Ha det bäst!

Bilden togs av vår stabsfotograf Patrik Håkansson under sommaren 1990 nere vid strandkanten
på vår camp i Naqoura.

/Stefan Borg
USA-korrespondent TV4

Vi får se hur vi firar ikväll - kanske med en cykeltur och picknickkorgen och ett glas bubbel.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Jag "firade" främst genom att skicka hälsningar till de överlevare, som jag har kontakt
med. Minnena från tiden i Sinaiöknen 1973-74
tränger sig på ju äldre vi blir.
Vi utbyter fortfarande fotografier och skrivna
reseminnen.

Jag träffade, min numera fru, Carin Samuelsson under vår mission i Libanon 1991, L104.
Hon satt på kassan i Naqoura såsom "Lillpay" och jag såsom "MP". Jag smörade så gott jag
kunde för henne och lade ett rosenblad varje dag på hennes "desk". Vi trodde nog båda två
att det bara skulle bli en sommarflirt av det hela, men vi har hållit ihop sedan 30 år tillbaka.

/Krister Fransson
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P.O. HALLQVIST SKICKADE HÄLSNINGAR TILL SINA
KAMRATER FRÅN SINAI

/Monika Eriksson

Jag jobbade som vanligt på Veterandagen. Jag
rapporterade dock inte om Veterandagen, men
hade jag gjort det hade jag med stolthet sett ut så
som på bilden. Bilden är tagen på Veterandagen på
balkongen vid TV4:s redaktion i New York.
Jag postade, som jag brukar göra, på Instagram på
Veterandagen. Jag heter b0rg där.

Nere i Mali på mission, vi tittade
på livesändningen på Youtube,
gick en Veteranmarsch på 10 km
samt la ner en krans för dem som
aldrig kom med hem.

STIG-BJÖRN SUNDELL OCH
Z-BATALJONEN FIRADE VID
MONUMENTET I ÖSTERSUND

SVEN ERIKSSON, UNEF II,
BAT 52M FIRADE MED
FLAGGA OCH BLÅ BASKER

SÖREN ISRAELSSON M. FL.
VID FLAGGHISSNING INVID
STORUMANS KOMMUNHUS

Bifogat foto visar generalsekreterare Waldheim, Brian Urquart samt general Siilasvuo
med adjutant, då de anlände till vårt tältläger
invid Lake Timsah i Ismailia, juni 1974.
/P. O. Hallqvist
C FN-bat 52 M/Öv (PA)

TEMA: COVID 19

nas .
En stund för att min
mlöf
Foto: Andreas Blo

Till veterandagen gick Annicka i mål
med sin marsch på nästan 20 mil.
Foto: Andreas Blomlöf

Veteranträffen ÖS27
inställd pga av pandemin
Läs mer på www.veterantraffen.se

Första lediga
sommaren på 27 år
för Tony & Ralle
Inget ÖS i sommar, men nästa
år reser veteranerna tält igen.
ÖS 27 flyttas fram ett år. Den populära träffen för
veteraner på Ringenäs skjutfält utanför Halmstad
blir inte av i år. Coronan tvingade Tony Pettersson,
Ralle Leppälä och alla som är med och jobbar för en
av veteranhöjdpunkterna, att göra halt.
1000+ BESÖKARE
In i det sista hoppades Tony och Ralle. Men ÖS
har de senaste två åren dragit över 1000 besökare
och det är med marginal över Folkhälsomyndighetens restriktioner. Beslutet togs i slutet av mars
av ledningen för ÖS och tillsammans med LV6 och
Sveriges Veteranförbund.
Den träff där veteraner möts, för många enda gången under året, kommer att skjutas fram ett år.
2021 ska tälten resas, veteraner träffas, artister
spela. Det ska också bli en tur till Norre Katts Park
i Halmstad. Där kommer Veteranförbundets ordförande Sverker Göransson att tala vid minnesstenen.
Alla kommer att vara glada över att ses igen.
Annicka vid ”Skeppet” en minnes- och meditationsplats utanför Kungl. Amiralitetskyrkan.
Foto: Andreas Blomlöf

Annicka Engblom går egen
marsch för veteraner
Riksdagsledamoten Annicka Engblom (M) har under maj månad
dagligen marscherat digitalt tillsammans med andra veteraner.
Helt enkelt Annickas veteranmarsch.
– För att uppmärksamma de viktiga insatser
som alla Sveriges veteraner gjort genom åren
och fortfarande gör i de uppdrag som genomförs idag, berättar hon.
Idén fick hon när coronapandemin drabbade
Sverige och världen och alla föreningsaktiviteter ställdes in, däribland SVF:s Veteranmarsch i
augusti. Då bestämde sig Annicka för att starta
14
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KAMRATER
ÖS fyllde 25 år för två år sedan. Det firades.
Träffen har sedan den startade på Östra Stranden
utanför Halmstad blivit något som fler och fler
veteraner spikar i almanackan. När Svensk veterans
utsände var med på jubileumsträffen, visade det sig
att veteranerna var där för att träffa kamrater.
– Kompisar, kompisar, kompisar, sa Magnar Foss i
mc-klubben United Veterans.
Det var genomgående samma svar. En annan
veteran:
– Det är som julafton, något man ser fram emot, blir
bara viktigare ju äldre man blir, sa Peter Öberg.

Vackra gerbera och rosor med orden ”Tack för er insats” på kortet.
Foto: Andreas Blomlöf

en egen veteranmarsch i sitt vackra Blekinge.
Eftersom maj är Gula Bandet-månad beslutade
Annicka att marschera varje dag i maj fram till
Veterandagen den 29 maj. Målsättningen var
att varje dag marschera sex kilometer för att
komma upp i Veteranmarschens sträcka på 18
mil.
PÅ FACEBOOK startade hon gruppen ”Marsch
för veteranerna”, en sida som snabbt fick 300
medlemmar. Där utmanade och uppmuntrade
Annicka andra att dagligen gå en sträcka på
sin hemort. Bilder från dagsmarscherande
veteraner strömmade in till facebooksidan. Det
blev berättelser om äventyr, hundpromenader

och sträckor med både barnvagnar och pigga
pensionärer. Alla ville hänga på Annicka och
marschera solo, men tillsammans med hela Sverige, och följde hennes uppmaning att swisha
pengar till Gula Bandet och VRR.
GULA BANDET är Sveriges Veteranförbunds
insamlingsprojekt där pengar delas ut till
utlandsveteraner som behöver stöd efter sin
utlandsinsats.
VRR är ett insamlingsprojekt på Facebook för
att ge veteraner ekonomiska bidrag.
Annicka Engblom är känd i veterankretsar. Som
riksdagsledamot har hon suttit i försvarsutskot-

Soliga Blekinge skärgård
i bakgrunden.
Foto: Andreas Blomlöf

tet sedan 2006 och hon var en av de drivande bakom tanken att göra Veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. 2018
utsågs hon till ”Årets veteran” av Sveriges
Veteranförbund, bland annat med motiveringen att hennes engagemang har
sträckt sig långt utöver uppdraget som
riksdagsledamot.

har varit fantastiskt kul och inspirerande
att veta att många andra har gått tillsammans med mig och visat upp sina dagliga
marschetapper i ord och bild på facebooksidan ”Marsch för veteranerna”.
– Otroligt peppande också att det var
många veteranvänner som deltog under
hela månaden.

– VETERANMARSCHEN i augusti var
planerad till en sträcka på 18 mil och den
sträckan ville jag gå under maj månad.
Planeringen var sex kilometer per dag och
den planeringen höll, skrattar Annicka.
– Jag har fått massor av positiv respons
på sociala medier för mitt initiativ. Det

GEMENSKAPEN är en stor del av marschen, det har varit givande att kunna
dela upplevelsen med andra även när vi
inte kunnat gå tillsammans i år, avslutar
Annicka Engblom.
PIA LAGERGREN

BERKAN
I ett tält stod Berkan, Thomas Berkan Bergqvist,
med gitarr och sjöng. Veteranerna lyssnade, Berkan
är populär.
Tony och Ralle satsar nu på ett ÖS 2021; Swedish
Batallion 2021. Vad gör ni istället i sommar?
– Det blir en ovanlig semester. Vecka 28 kommer
att kännas konstig, vi kommer att sakna alla underbara veteraner, säger Tony.
För första gången på ett kvarts sekel lägger han
inte ner 100 procent av sin energi på ÖS. I stället
kommer han att måla om huset. Ralle glider runt
med sin bil. Alla veteraner har något att se fram
emot nästa år.
PER LUNQE
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– De har satt sina spår. Det är minnen som stannar. Kamratskapet var gott, det var en stor del.
Janne och hans kamrater gick igenom mycket
under missionerna, både gott och ont. Det har
gett dom ett sätt att förhålla sig till vardagen
årtionden senare.
Nu tar Janne dagarna som de kommer. Och de
är inte så olika dagarna före viruset. Men, det
blev inte som vanligt under Veterandagen.
– Nej. Men jag hissade min flagga, säger Janne.
Det gjorde han med baskern på.
GULLMAR SVENSSON är Kongoveteran och
känd från SVT-dokumentären om Sveriges
missioner i Kongo, ett uppdrag som ställde stora
krav på soldater och officerare. Gullmar bor nu
i Skara och frågan är om han gått stärkt ur sina
erfarenheter?
– Jag har inte fått PTSD, det är jag glad för,
säger Gullmar.
Vardagens bekymmer under Coronan?
– De är små i jämförelse.

Douglas Gustafsson, Ronald Eskilsson, Janne Runesson, Bo Palmgren och Eva Palmgren.
Arbetsgänget i Skillingaryd håller kontakt under covid-19-pandemin.

Kamratskapen fördjupas
under corona-krisen
TEXT: PER LUNQE

Medlemmar i Veteranförbundet
och i riskgruppen för covid-19, hur
klarar de sig? Många evenemang är
inställda, ljuspunkter för en veteran,
något att se fram emot. Vi ringde tre
medlemmar och hörde efter vad de
gör istället.
LILLEMOR NILSSON är veteran och också i
riskgruppen för covid-19. Hon har problem med
hjärtat och kan inte lämna sitt hus i Boden. Det
hade hon gärna velat göra, inte minst för att
fira på Veterandagen. Men i coronans år blir
handlingsutrymmet mindre.
Begränsningarna hindrar dock inte Lillemor från

"Jag har suttit under
granattacker. Då lär man
sig att skärma bort det
man inte kan påverka
och i stället fokusera på
det man kan göra."
Lillemor Nilsson.
Foto: Privat

att med mobilen prata med sina missionskompisar.
– Jo, jag pratar med mina kamrater från Skåne
till Norrland, säger Lillemor.
Hon har gjort tre missioner i Libanon, L94, L96
och L102 och en i Jugoslavien, JK01. Något du
tar med dig till den här pandemin?
16
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– Jag har suttit under granattacker. Då lär man
sig att skärma bort det man inte kan påverka
och i stället fokusera på det man kan göra.
Tidigare var Lillemor ordförande för Veteranerna i Norr och reste mycket, Norrland är stort.
Hon utbildade kamratstödjare. Nu går hon inte
ut men får själv stöd från sina kamrater.
– Jag klarar mig bra.
Lillemor får hjälp med inhandling av mat. Och
hon har minnen från missionerna, det är minnen
som hon lutar sig emot när tillvaron blir begränsad.
– De gör mig glad. Det är roliga minnen.
Och?
– Det är minnen av kamratskapet, säger Lillemor.
JANNE RUNESSON startade det som skulle
bli Sveriges Veteranförbund. Han är aktiv i Jönköping och arkivarie i Skillingarydmuseet. Han
tillhör riskgruppen för covid-19.
När Svensk veteran ringer upp honom sitter
han på en gräsmatta och väntar på kaffet under
molnfri himmel. Det verkar som om du lever ett
ganska normalt liv nu mitt i pandemin?
– Ja. Jag är inte rädd men har respekt för viruset, säger Janne.
Han undviker folksamlingar och har en flaska
alcogel i bilen, sambon har en i handväskan.
Han håller nere fysiska kontakter men pratar
mycket i telefon, inte minst med kamrater från
missionerna.
Missionerna är tre, Sinai M74+E, Libanon L01
och L91. Något du tar med dig från dom?

Gullmar börjar dagen med att läsa tidningen.
Andra nyheter får han från Facebook, från veterangrupper. Gullmar mekar med gamla bilar och
hjälper sina barn med deras. De hjälper honom
med matinhandling och apoteksbesök. Gullmar
undviker folksamlingar. Han pratar i telefon
med kamrater från Kongomissionerna.
Men han saknar Veteranförbundets evenemang. Han hade börjat träna inför Veteranmarschen och även Nijmegen. Men det blev inget
av med detta. Det blev inget asfaltsnötande för
Gullmars kängor från Jönköping till Karlstad i år.
Missionerna avlöste varandra, G/K8, K12, K14,
K16 i Gaza och Kongo följt av C24 på Cypern.
Varför åkte du?
– Jag fick intresse för det militära under värnplikten på P4.
Han gick in i missionsvärlden och där blev han
kvar under fem missioner, varför?
– Kamratskap och att hjälpa andra.
Veterandagen?
– Det blev blå basker på, säger Gullmar.

Gullmar Svensson under Veteranmarschen på Gotland.
Foto: Kim Svensson

Kriminalvården i Centralafrikanska republiken ser inte riktigt ut som i Sverige. Sane Cheikhou som normalt
jobbar på klass 2-anstalten i Gävle reste förra året ner till landet i centrala Afrika för att stötta sina kollegor.

Där blev han fast, reserestriktioner under coronakrisen har stoppat alla flyg hem.

Sane jobbar för svensk
kriminalvård i Bangui
Vi når honom på telefon i staden
Bangui. Han jobbar på Camp de
Roux-fängelset som koordinator
för FN-missionen Minusca. Vad
gör du?
– Jag ger råd som koordinator,
säger Sane.
Det är råd om hur fångarna ska
behandlas. Om säkerheten och om
hur fängelset ska hantera coronan.
– Landet är i kris och det är uppenbart att våra intagna inte är prioriterade för skydd mot covid-19.
VATTENBEHÅLLARE
Centralafrikanska republiken
satsar sina resurser på andra målgrupper. Men Sane tog ett initiativ
och jagade de NGO:s som finns i
landet. Röda korset hjälpte till med
vattenbehållare.
Sane såg till så att de intagna började tillverka tvål. Det är tvål de
säljer till köpare utanför murarna,
det är tvål de intagna på Camp de
Roux använder för den hygien som
ska stoppa smittspridning. Men
det är också tillverkning av tvål
som ger de intagna sysselsättning.
Den bidrar till att det blir lugnare
på fängelset. Där sitter rebelledare
som inte accepterar sina domar
och som skapar oro. Det blir tre
plus.
– Vi minskar risken för smitta, de
intagna tjänar pengar och det blir
lugnare.
LIVSTID
På fängelset sitter tungt kriminella.
Intagna som sitter på 10 år upp till
livstid. Det är intagna som vill ut i
friheten. Vilka utmaningar har ni?
– Att hålla säkerheten, säger Sane.
En ny byggnad har uppförts på
fängelset. Under bygget har det
varit många rymningsförsök. Men
de har hanterats. Det har kommit fabricerade dokument från
tingsrätter. Rebellgrupperna anlitar
advokater, politiker och domare för
att få ut sina ledare. Korruption är

ett stort problem.
– Telefoner, droger och vapen har
smugglats in.
ARBETSMORAL
Sane jobbar hårt för att höja
arbetsmoralen bland de anställda. Militärer som också jobbar
på fängelset uppträder berusade
på jobbet. I mars blev fängelsedirektören avskedad. Han hade
på felaktiga grunder frigivit en
livstidsdömd rebelledare.
Att vara koordinator i Bangui är
inte som att jobba i Gävle. Före
vårt samtal togs 17 soldater in på
Camp de Roux, dömda för delaktighet i ett försök till statskupp.
Går det att tillämpa idéer från
svensk kriminalvård?
– Vi är tre från Sverige här, vi gör
så gott vi kan.
Och på toppen av det som Sane
och hans kollegor gör, ska de
hantera coronan. Har ni några
smittade?
– Nej. Inte ännu.
ANSVAR
Du kan inte resa hem. Hur ser det
ut med jobbet?
– Jag håller mig sysselsatt, det är
mycket att göra. Det är ett stort
ansvar att se till hela gruppen och
de intagna, att ingen blir sjuk. Jag
jobbar varje dag. Nu är det mycket
runt den nya byggnaden, det nya
fängelset, säger Sane.
Han tillägger:
– Om det går så skulle jag vilja få
fram tanken att jag vill lägga fram
en struktur med arbetsbeskrivningar, instruktioner som de kan
följa och hålla ordning i vardagsarbetet när vi lämnar landet. Det
saknas struktur, ordning. Missionen kommer att ta slut och då kan
de fortsätta själva. Den tanken
kommer då att ingå i arbetsmoralstrategin. Tack, skriver Sane efter
att ha läst texten.

PER LUNQE

Sane Cheikhou,
koordinator för
Minusca på Camp de
Roux-fängelset håller
ordning både sin egen
och de intagnas
coronahygien.
Foto: Minusca

Besöksrummet på Camp de Roux.
Foto: Minusca
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Monika upplever
karantän i Mali

Många sluter upp
under krisen

Monika Eriksson, 55 år, är just nu i Mali på sin femte mission.
En mission som är väldigt annorlunda mot de tidigare hon
gjorde på 90-talet.

Sveriges veteranorganisationer
och Military Work mobiliserar
för att hjälpa utlandsveteraner i
coronatiden. Världen och Sverige
har enorma utmaningar just nu.

Nu startade missionen med två veckor i karantän i Sverige och
sedan ytterligare två veckors karantän i Malis huvudstad Bamako.

under dagen och planerar morgondagen.
När vi har haft den interna rapporteringen är
det middagsdax och innan dagen är slut avrapporterar vi till den andra svenska bataljonen i
Mali, våra kollegor i Gao, berätter Monika.
PANDEMIN PÅVERKAR
Det är en annorlunda stationering Monika just
nu är med om i Afrika. Att delta i en fredsbevarande insats mitt i brinnande pandemi är unikt
och utmanade på många sätt.
Monika Eriksson i Mali.
Foto: Julia Lindberg

– Ytan i karantänområdet i Bamako var minimal
och vi fördrev karantänstiden med promenader
runt campen, gymmade, spelade kort och kollade film. I maj gick vi en veteranmarsch i
karantän. Alla i karantänen bidrog med varv
och det blev 1701 varv vilket motsvarar 18,7
mil säger Monika.
Hemma i Sverige bor hon i Västerås, jobbar
på Ledningsregementet i Enköping och har en
dotter. Monika är aktiv i frivilligförsvaret och
var med att starta upp föreningen Sveriges
Veteranförbund i Västmanland.
Nu är hon chef för stabsexpeditionen, STEX,
på Mali12.
EN VANLIG DAG
Om hennes karantänsdagar i Mali berättar hon:
– Jag går upp 05:30 och börjar morgonen med
en löprunda. Därefter dusch och frukost.
På förmiddagen är det stabsexpeditonsarbete,
läsa på nycklar [red: krypteringsnycklar],
ta backupper och skriva dagslistor, och monitorera de datasystem vi handhar här. Vi är
just nu i uppstartsskede och vi försöker hitta
formerna för rutiner och logistik.
Vid 17:30 är det hälsologg med chefen för
National Support Element (C NSE). Man kollar
av hur alla mår och stämmer av vad som hänt
18
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Officiellt har Mali endast haft 104 avlidna i
covid-19 och Försvarsmakten tar givetvis smittorisken på största allvar. Säkerheten går först.
Möjligheten åka utanför campen i pandemin
är oerhört starkt begränsat, om man får åka
utanför är munskydd ett krav tillsammans med
sin normala stridsutrustning. Munskyddet är
en utmaning att ha på sig då värmen ofta ligger
runt 40 grader på dagen.
Även om det är en väldigt annorlunda mission
försöker Monika att finna vardagen:
– Jag bor själv i ett tält med 12 puppor så det är
lite tyst och ensamt mellan varven, men samtidigt skönt med egentid.
– När jag har egentid läser jag böcker, surfar
och lägger pussel och jag håller kontakt med
nära och kära hemmavid även om internet ofta
är lite ostadigt.
NORSKT NATIONALDAGSFIRANDE
Något Monika saknar i Mali är möjligheten till
dansklasser, hemma i Västerås blir det många
zumbapass. Förhoppningsvis infaller Monikas
första ”leave” runt midsommar.
– Det är planerat att jag skall hem på ”leave”
vecka 24 men just nu har vi ingen aning om vi
kommer hem till Sverige för det innebär karantän igen på sammanlagt en månad.
Livet har sina fina stunder, så även för svenskarna i Mali.

– Den 17 maj var vi inbjudna på norskt nationaldagsfirande hos Camp Bifrost vår granncamp
bestående av norsk och dansk personal.
Det blev en trevligt firande med lekar, quiz,
styrkeprovstävling och prisutdelning.
De norska och danska kockarna hade gjort
ett stort urval av välbehövlig svalkande glass i
olika smaker och vi bjöds på stor grillbuffe med
dessert. Efter middagen fick en lastbil agera
bioduk och det blev filmvisning med popcorn
under stjärnorna.
En annorlunda dag.
En minnesvärd kväll.
– Ännu en dag i Mali, avslutar Monika.

Monika tilldelas
medaljen SVF Silver
Monika Eriksson har av SVF:s medaljkommittee utsetts att tilldelas medaljen
SVF Silver 2020.
Kommitteens motivering är att Monika
under många år har engagerat sig i
Veteranträffen ÖS i Halmstad och
stöttat Veteranmarschen på Gotland
med logistik.
I Västmanlandsföreningen är hon en
värdefull pionjär som utvecklat föreningen på ett positivt sätt bland annat
genom att hon ser till att föreningen
syns och är aktiv i sociala medier.
Stort grattis!
MEDALJKOMMITTÉN
SVERIGES VETERANFÖRBUND

I dessa oroliga tider då hela samhället har
fått trycka på pausknappen har Military
Work, Veteran Rapid Reaction VRR, Svenska
Soldathemsförbundet SSHF och Sveriges
Veteranförbund inlett ett samarbete för att på
bästa sätt stödja veteraner som behöver hjälp
på både kort och lång sikt.

SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET
Känner du behov av professionellt psykosocialt
stöd, kontakta SSHF:s beredskapstelefon på
070-570 99 91. Öppet 07-21.
Veteranförbundets arbete för veteraner och
anhöriga kompletteras av ett antal fristående
organisationer. Dessa får, precis som SVF,
ekonomiskt stöd från Försvarsmakten för att
bedriva verksamhet tillsammans för dig.
INVIDZONEN
Nätverk av och för anhöriga.
www.invidzonen.se

Såhär kan du som utlandsveteran få stöd:

SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET
www.soldathem.org

MILITARY WORK
Har du blivit uppsagd/permitterad och behöver nytt jobb, kontakta Military Work:
militarywork.se/jobba-starkare-samhalle

MILITÄRA KAMRATFÖRENINGARNA
www.smkr.org

VETERAN RAPID REACTION
Har du hamnat i en akut ekonomisk kris,
kontakta VRR:
facebook.com/groups/1394760527448908

IDROTTSVETERANERNA
För sårade och skadade under tjänstgöring.
www.idrottsveteranerna.se
Tillsammans hjälper vi veteraner och stöttar
de som stöttat andra!

SVERIGES VETERANFÖRBUND
Behöver du någon att prata med, känner dig
orolig eller om du inte mår bra, kontakta SVF:s
kamratstöd på 020-666 333. Öppet kl. 18-21.
Sverigesveteranforbund.se/kamratstod/
stod-till-veteraner
GULA BANDET
Alla insamlade pengar till Gula Bandet går
tillbaka till veteraner och deras anhöriga som
behöver ekonomisk hjälp. Ge ditt bidrag genom
att swischa valfri summa till 1231 814 482.
Läs mer på www.gulabandet.se

Cykelturen för
veteraner flyttas
fram
Carl Törner skulle cykla genom
Finland och samla in pengar till
Gula Bandet. Nu tvingas projektet
skjutas upp.
– Som befarat så blir cyklingen inte av
på grund av rådande läge i världen och reserestriktionerna. Jag vill vara tydlig med
att cyklingen inte är inställd utan bara
framflyttad, om det blir denna sommar
eller nästa år får vi helt enkelt avvakta
och se, säger Carl.
Carl bjuder dock på en härlig bild från
"slutövningen".

Carl Törners cykelprojekt på slutövning.

Shop Veterandag
På veterandagen öppnade SVF
kanslidörrarna och bjöd in till en
coronasäker PX-shop.
Ett 50-tal medlemmar passerade förbi
under dagen och handlade allt från Gula
Bandet-pins till veteranjackor.
Kansliet bjöd gästerna på fika och visade
Försvarsmaktens veterandagsceremoni
på storbilds-TV. Förhoppningen är att
SVF:s PX-shop kan återkomma vid fler
tillfällen och på olika platser.

Foto: Larz Karlsson, www.iamlazze.com

Behöver du en tjänst utförd och
samtidigt vill stötta en veteran?
Slut upp bakom våra veteraner och välj veteranägda företag. De finns överallt; de lagar
bilar, klipper hår, utvecklar IT system, serverar
mat, brygger öl, löser juridiska ärenden och allt
däremellan.

Registrera ditt företag hos veteranportalen.

Besök veteranportalen.se

Nu tar vi oss igenom det här tillsammans!

Veteranportalen tillkom efter ett initiativ
från en medlem hos VRR, Veteranstöd Rapid
Reaction.
Den yngste kunden Benjamin:
– Jag ska bli veteran när jag blir stor, sa han
förväntansfullt och storhandlade.
Sveriges Veteranförbund (SVF)

19

UTE I LANDET

UTE I LANDET

SVERKER GÖRANSON:

Kronprinsessan
Victoria beskyddare
för Soldathemsförbundet
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
antog den 28 april beskyddarskap
för Svenska Soldathemsförbundet.
– Soldathemmen arbetar för högtryck
med att möta de värnpliktigas behov av
en meningsfull fritid under pågående
pandemi. Stödet från Kronprinsessan
känns mycket gott och bekräftar att det
arbete som utförs av Soldathemsrörelsen
är viktigt, säger Soldathemsförbundets
ordförande Johan Rydén.

Bergslagsmarschen
7-10 juli inbjudes alla SVFs medlemmar till
Bergslagsmarschen.
Marschen är ett privat initiativ av utlandsveteraner boende i Västmanlandstrakten med
Johan Iwarson i täten. Marschen pågår i fyra
dagar med 3,5 mil per dag i området runt
Kolsva, Köpings kommun.
Övernattningar i Kolsva gympasal där dagsetapperna startar, måltider och samkväm i tält.
Deltagaravgift 1000:- för hela sträckan och
250:-för dagpass. I avgiften ingår mat, övernattning, följebil mm.

Målsättningen (förutom att få starka ben och
nya vänner) är att ”dela ut en bra slant till Gula
Bandet och VRR” enligt arrangörerna.
Viktigt är att du är i god form både i kropp och
knopp, se marschen som ett soldatprov.
Marschen följer FHMs rekommendationer
gällande smittspridning. Antalet platser är
begränsade – först till kvarn.
Anmälan & mer info:
johaniwarson@gmail.com
Telefon: 070-211 77 61 (telefontid 18-20)
Facebooksida: Bergslagsmarschen

Kvinnliga veteraner
Nätverket för Kvinnliga Veteraner
blev tyvärr tvungna att ställa in
konferensen i våras p.g.a covid-19.
Nätverkets initiativtagare Ingrid Hemström Nordgren och Laila Johansson
hälsar att de planerar för nytt konferensdatum så fort situationen med pandemin
tillåter.
Är du kvinna, utlandsveteran och intresserad av arbeta med att stärka kvinnliga
veteraners arbete?
Du hittar gruppen på Facebook:
”Nätverket Kvinnliga Veteraner”
samt e-post:
kvinnligaveteraner@gmail.com

SVF ställer inte in, vi ställer om.
För att hålla kontakten mellan kansliet och
föreningarna har det vid två tillfällen hållits
ordförandekonferenser digitalt.
Enligt MariAnne Boström, generalsekreterare,
har tekniken och mötets struktur fungerat
över förväntan.
Från kansliets sida är det väldigt uppskattat
att få ”träffa” föreningarna för avstämning på
detta sätt. Det är givande att få höra om de
aktiviteter som sker, trots pandemin. De flesta
föreningar har engagerat sig i att ringa runt
till sina äldre medlemmar för att höra om det
är något föreningen kan hjälpa med de äldre
och utsatta med, flera föreningar har ställt
upp och åkt med matleveranser och hämtat ut
mediciner till de äldre.
På sista mötet fick vi många intressanta rapporteringar från veterandagsfirandet från hela
landet med allt från korvgrillningar till flagghissningar och invigningar av minnesplatser.

Nästa möte med kansliet och föreningarna
hålls i slutet av augusti.
Sveriges Veteranförbund (SVF)

UTDRAG:
”Arbetar verkligen SVT med public service?
....Till följd av veteranutredningen från 2014 tar
statsledningen sitt ansvar att minnas och hedra
veteranernas hedervärda insatser och sedan
2018 är Veterandagen allmän flaggdag.
Veterandagen den 29 maj är unik då det är den
enda dagen med statsceremoniell status där
man minns enskildas medborgares uppoffringar i
svensk tjänst utomlands.

Har inte SVT ett folkbildningsansvar att rapportera om vad utsända svenskar gör och gjort i
konflikt- och krigszoner?

Digitalt möte med föreningarna

Från kansliets sida informerades föreningarna i stort och smått om vad som händer och
planeras på förbundsnivå.
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Förbundsordföranden Sverker Göranson
har i en debattartikel ifrågasatt SVTs ovilja
att sända Veterandagen med dess statsceremoni.

Det är den enda dagen där statsledningen är
samlad för att visa uppskattning genom en
gemensam ceremoni vid Veteranmonumentet i
Stockholm. Det anmärkningsvärt att den organisation vi har för demokratisk kunskapsspridning, Sveriges Television, kategoriskt vägrar att
rapportera från denna dag och ceremoni.

Foto: Svenska Turistföreningen

H.K.H. Kronprinsessan Victoria.
Foto: Raphael Stecksén, Kungl. Hovstaterna

SVT sviker våra medlemmar
STORT GENOMSLAG
Debattartikeln har fått stort genomslag i
landsortspressen.
På internetsidan skrivunder.com startades
snabbt en namninsamling för att stödja Sverkers förslag. Den som startade namninsamlingen är Lucas, en 17 åring skåning som just
nu firar sommarlov.
Varför startade du namninsamlingen?
– Jag tycker det är viktigt att veteraner
uppmärksammas. Jag är väldigt intresserad av
försvarsfrågor och tycker Sverkers förslag är
bra att man ska visa Veterandagen i SVT.
– Jag mailade SVT och de svarade att de inte
hade möjlighet att sända Veterandagen och då
fick jag idén till namninsamlingen.
I skrivande stund har uppropet samlat in 700
underskrifter och fler lär det bli.
– Jag låter
uppropet ligga
kvar under
sommaren och
hösten så fler
får chansen att
skriva på avslutar Lucas.

Det vi önskar är att SVT tar sitt ansvar för att de
100 000 som åkte, och deras anhöriga, får det
mediala utrymmet som de förtjänar.
Besvikelsen bland utlandsveteranerna är stor
över SVT:s ovilja att upplåta utrymme till ett av
de få erkännanden som det offentliga Sverige ger
utlandsveteranerna, att bevaka Veterandagen.
Sverige ska vara stolta över sina veteraner precis
som alla veteraner ska känna stolthet för sin
insats för att någon man aldrig träffat ska få en
tryggare värld”.

På internetsidan
skrivunder.com
startades snabbt
en namninsamling
för att stödja
Sverkers förslag.
Initiativtagare var
Lucas Steneram,
17 år boendes
utanför Lund.
Foto: Privat

En salig blandning
mötesdeltagare.

Veterandagen
bör sändas av
SVT, menar
Sverker
Göranson.
Här ses firandet
från i år när
Försvarsmakten sände
live på Youtube.
Foto: Kim
Svensson

Vi önskar er alla
en härlig sommar!
Ta hand om varandra och håll
rättning och avstånd åt alla håll.
Vi svarar hela sommaren mån-fre klockan
08.00 – 17.00 på 08-25 50 30.
KANSLIET

Veteraner hedrades
med kransnedläggning i Umeå
För exakt två år sedan var det invigning av Minnesstenen för Umeås
veteraner i Döbelns park. Även i
år samlades representanter för Försvarsmakten, Umeå kommun och
Fredsbaskrarna i Döbelns park för
att nedlägga kransar.
Moderata kommunalrådet Anders Ågren
och kommunstyrelsens ordförande Hans
Lindberg (S) deltog för kommunens del.
– Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för allmänheten. Jag skrev för några
år sedan en motion just om att upprätta
en minnessten för våra veteraner i Umeå
och var glad när den snabbt kom på plats
här i Döbelns park. Sverige har under lång
tid medverkat i fredsbevarande insatser
världen över. De män och kvinnor som
riskerat sina liv för vår och andras frihet
förtjänar vår djupaste tacksamhet, säger
Anders Ågren i en kommentar.
Med anledning av coronapandemin så
genomfördes en kort samling utan tal och
utan publik i Döbelns park. Kransnedläggning av berörda organisationer och
en tyst minut.
Sverige har en lång tradition av att delta i
internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld.
I olika oroshärdar har Sveriges genom
åren ca 100 000 veteraner ofta varit
skillnaden mellan liv och död, ibland med
deras egna liv som insats. Samtidigt har
Sverige varit dåliga på att uppmärksamma
de kvinnor och män som deltagit i olika
insatser. Till exempel var det först 2011
som Veterandagen – den 29 maj – fick
officiell status. År 2018 var det första
gången som dagen firades som allmän
flaggdag.
JOLINE GÖTTFERT
TIDIGARE PUBLICERAD I NYHETER I VÄSTERBOTTEN
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Återträff för BA04
flyttad till 2021
I år är det 25 år sedan BA 04 tjänstgjorde i Bosnien. Det tänkta firandet flyttas
pga av corona till 25-27 juni 2021. Det
blir en stor återträff för hela bataljonen
strax utanför Stockholm.
Hjälp oss att sprida detta till era kamrater
och anslut er gärna till Facebookgruppen
BA 04 REUNION 2020, för att ta del av
löpande information.
För mer information samt anmälan:
Anders "Stinky"Halldén
hallden.anders@hotmail.com

Ny samordnare till
Livgardet
Livgardet har fått en ny veteran- och
anhörigsamordnare. I januari tog Håkan
Melinder över posten efter Karin Ås
Lindgren som gick i pension i höstas.
Håkan Melinder har tidigare arbetat som
socionom, utredare och på behandlingshem. Sedan 2017 har han varit anställd
vid Livgardet som HR-specialist.
Hans militära bana började med värnplikten på Amfibieregementet och fortsatte
sedan med flera utlandstjänster i Bosnien
och Kosovo (BA04, BA08 och KS01).
Därtill har han även utbildat plutonsjukvårdare vid AMF 1.
– Jag hoppas att min militära bakgrund
och erfarenheten från socialt arbete ska
utgöra en stabil grund för arbetet som
veteran- och anhörigsamordnare, säger
Håkan Melinder.
Har du frågor eller vill kontakta Håkan så
går det utmärkt att mejla honom på
anhorig-veteransamordnare-lg@mil.se
AVSÄNDARE

Håkan Melinder
Foto: Pressbild Livgardet
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Hemvärnet 80 år
– överallt alltid
Det har varit digitala firanden under
våren för att uppmärksamma att
Hemvärnet 80-års jubilerar.
I dag består Hemvärnet av 22 000 soldater.
Organisationens historia sträcker sig ända till
andra världskriget då våra grannländer var
drabbade av kriget och viljan av att skydda
hembygden var stort.
Spontana “enheter” för att värna hemlandet
uppstod, dock utan lagligt stöd. Hemvärnet
bildades den 29 maj 1940 efter ett riksdagsbeslut. Idag är Hemvärnsförbanden moderna
krigsförband med huvuduppgift att skydda,
bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid
kris. Hemvärnsförbanden bildar en nationell
och territoriell basplatta för försvaret och

skyddet av Sverige.
Senare i år kommer Hemvärnet att fira sitt
80-års jubileum på många olika platser i
Sverige.

Rikshemvärnschefen
Stefan Sandborg läser
i jubileumsutgåvan av
tidningen Hemvärnet.
Foto: Andreas
Johansson

Nya minnesplatser invigdes
under försommaren

Kungafonden
– en stiftelse för
utlandsveteraner

Under försommaren har det tillkommit hela fyra nya minnesplatser i
vårt land för att hedra civila och militära utlandsveteraner.
Träd, plaketter och monument. Platser för sorg och saknad men
också för framtid, läkning och hopp. Valet av plats och utformning
har skett i samråd med de lokala SVF-föreningarna och kommunerna
som upplåtit mark och stått för kostnaderna.

En organisation som är av största
vikt för Gula Bandets verksamhet
är Kungafonden. De har under flera
år stöttat i det viktiga arbetet att ta
hand om våra utlandsveteraner då
det krävs professionell vård.

SOLLEFTEÅ
Veteranerna Ångermanland och Sollefteå
kommun har tillsammans utformat minnessten
och valt den vackra platsen.
Minnestenen finns vid parken Hantverkargatan/ Djupövägen vid Ångermanälven. Förinvigning av minnesstenen skedde 29 maj 2020
med representanter från kommunen, MC-kortege av BBMC, musik och sång av fältartist
därefter en högtidlig kransnedläggning.

SKÖVDE
Veteranmonument med minnestext och FNs
symbol uppsatt juni 2020 i Garpaparken,
Skövde efter initiativ av Claës Beckman (M)
och Fredsbaskrarna Skaraborg. Invigning
framflyttad p.g.a pandemin

Veteraner invigde minnesplats
Solen lyste över de blå baskrarna i Tivoliparken i Kristianstad på Veterandagen. FN-soldater från flera generationer kom till parken
för att vara med om invigningen av den nya
minnesplatsen för veteraner i fredens tjänst.

Jerker Westdahl, som själv tjänstgjort i fredsbevarande insatser på Cypern och i Afganistan, betonade att det betyder mycket för dem
som riskerat sina liv i fredsoperationer att
känna att de får ett erkännande.

Invigningstalare
var kommunfullmäktiges
ordförande Bo
Silverbern, Jerker
Westdahl, vice
ordförande för
Sveriges Veteranförbund
och ordförande
för Kamratföreningen Norra
Skåningar och
kommuninvånaren
Jörn Holmgren, som
med sitt medborgarförslag födde idén om
en minnesplats för
veteraner i Kristianstad.

– Det här är ett värdigt, tydligt och enkelt
minnesmärke, som jag tror att många kan
uppskatta, säger Jerker Westdahl.

– Vi har hittat en fin
plats på den tidigare
kommendantsängen
där det redan finns
minnesmärken med
militär anknytning
och där vårdträdet och minnestavlan passar
väl in, säger Bo Silverbern, som lovade att
komma tillbaka till platsen på Veterandagen
nästa år igen.

KRISTIANSTADS KOMMUN

Kungafonden är en stiftelse som ger ekonomiskt stöd till personer som drabbats
av sjukdom eller skada vid tjänstgöring i
samband med verksamhet inom Försvarsmakten, räddningstjänsten, Polisen,
Kustbevakningen och Tullverket.
Fondens verksamhet syftar i första hand
till att rehabilitera personer som drabbats
av skada eller sjukdom. Utifrån stiftelsens
ändamål är förhoppningen att det ekonomiska stödet till Gula Bandets kostnader
för behövande veteraner i samband med
deras behandling vid Veteranmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala,
blir till hjälp för den enskilde veteranens
möjlighet till ett väl fungerande liv.
Läs om hur du ansöker på
kungafonden.se

Invigning i Sollefteå.
Foto: Anneli von Wachenfeldt

KRISTIANSTAD
Invigd 29 maj 2020.
En minnesplats med plakett och ett nyplanterat vårdträd i Tivoliparken med
utsikt över ån. Se artikel till vänster.

Veteranmonumentet i Skövde.
Foto: Göte Lundmark

Kustbevakning - en yrkeskategori som omfattas
av Kungafondens verksamhet.
Foto: Europol

LINKÖPING
Hans Zettby, initiativtagare, har tillsammans
med Linköpings kommun färdigställt minnesmärket vid Infanterivägen 6, söder om
Grenadjärvallen. Invigning sker 29/5 2021.

Kristianstads nya minnesplats blev planterat av
Lars-Erik Gustafsson, FN-veteranerna Kongo,
Jörn Holmgren initiativtagare till minnesplatsen,
Per Thaagaard Fredsbaskrarna Skåne och Jerker
Westdahl SVF.
Foto: Mikael Persson, Kristianstadsbladet

– Glädjande blev det ett 20-tal utlandsveteraner som besökte korum/minnesplatsen under
en solig och skön fredagslunch den 29 maj.
Vi är oerhört tacksamma att nu äntligen fått
detta minnesmärke på plats. Årets veterandag
var inställt på grund av corona-pandemin där
annars ett bra program med flertalet aktörer
skulle medverkat. Nu ser vi framåt och hoppas
att vi till nästa års veterandag får möjlighet att
få med samtliga tidigare berörda säger Hans
Zettby.

Hans Zettby vid minnesmärket i Linköping.
"Till minne av de kvinnor och män som skyddat
människors säkerhet och rätt till ett värdigt liv över hela
världen genom tjänstgöring för fred, frihet, rättvisa och
demokrati."
Foto: Linnéa Hellqvist, Linköpings kommun

Heléne Rådemar, kanslichef på Kungafonden.
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Minnessten i
Strängnäs på gång
Gunnar Österlund informerar.

Vad händer med den
anrika Svärdsorden?

Vill bara informera om att det det är
på gång med en minnessten för oss
veteraner i Strängnäs. Jag lämnade in ett
medborgarförslag för ett par år sedan om
lämpligheten i att ha en minnessten/minnesplats i Strängnäs med tanke på att det
under åren har varit en plats många
veteraner har ryckt in till och utbildats på
inför sina missioner i fredens tjänst.
När jag fick chansen att tala för mitt
förslag inför kommunfullmäktige möttes
det positivt. Att det i kommunfullmäktige
finns några veteraner gjorde nog sitt till.
Under senhösten 2019 började det hända
saker. En grupp sattes samman, där jag nu
ingår som en av medlemmarna, för att
arbeta fram ett förslag på utformning och
placering av en minnessten.
Fick nyligen ett protokollsutdrag visande
att beslut har fattats om hur stenen skall
finansieras och glädjande nog blev det en
summa som var rejäl. Nu återstår bara att
spika plats och tidpunkt.

Veteransvingen
– Sveriges Veteranförbunds golftävling

Roger Lundgren är författare,
journalist och kunglig hovexpert.
Här skriver Roger Lundgren
exklusivt för Svensk Veterans
läsare om den mytomspunna
Svärdsorden som delades ut för
Tapperhet i fält.

Prinsen uppvaktades
SVF:s generalsekreterare MariAnne
Boström uppvaktade förbundets
höge beskyddare Prins Carl Philip
på hans födelsedag den 13 maj.
Prinsen är även beskyddare för tävlingen
”Årets Kock” och av förbundets medlemmar fick Prinsen boken ”Fredskockarna”
av Per Lennartsson och Anki Behrens, och
årets senaste utgåvor av medlemstidningen Svensk Veteran.
På vägen till hovets gåvoinlämning blev generalsekreteraren spontant eskorterad av högvaktens
soldater från Livkompaniet.
Foto: Pia Lagergren

Tävlingen sker under förutsättning att
Folkhälsomyndigheten så tillåter.

Mer info, priser, tider samt anmälan:
veteransvingen.se eller arrangör
Peter Enström, SVF styrelse, 070 218 58 06.

Roger Lundgren.
Foto: SVT arkivbild

Natursköna banor.
Foto: Haninge Strands GK

"Det blir således spännande att 2021 se om svenska
medborgare återigen kommer att kunna premieras av
landets statschef för förtjänstfulla insatser för Sverige"
För två år sedan blev det känt att Konstitutionsutskottet med ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna
kommit överens om att se över de kungliga
ordnarna som varit vilande sedan 1975. Detta
skulle kunna innebära att Svärdsorden, från
1748, återigen väcks till liv och att Sveriges monark i framtiden kommer kunna förläna denna
anrika utmärkelse till personer som på olika
sätt utmärkt sig inom Försvarsmakten.
Kungliga Svärdsorden instiftades av Frederik
I 1748 som en utmärkelse till officerare för
tapperhet i fält och till sjöss. Ordensbandet är
gult med blåa kanter och såväl kraschan som
kommendörstecken visade Sveriges tre kronor
och ett svärd. Till tecknet fanns även en kedja,
samt ett förtjänsttecken som delades ut till
underofficerare och Svärdsmedaljen som gavs
till underbefäl. Orden hade ursprungligen två
klasser vilket senare utökades till sex. Gustav
III såg senare till att skapa värdigheten riddare
av stora korset med två grader i händelse att
Sverige befann sig i krig.
Kung Carl XVI Gustaf är ordensherre för
Svärdsorden sedan 1973, det vill säga sedan
hans trontillträde. Fram till idag kan han enbart
tilldela Serafimerorden och Nordstjärneorden
till sina familjemedlemmar samt till utländska
statschefer och andra utländska eller statslösa
personligheter som värnat svenska intressen.

Nu verkar det som att detta kommer att förändras i och med det riksdagsarbete som berör
svenska statens utmärkelser.
Per Sandin, vice ordenskansler tillika sekreterare vid Kungl. Maj:t Orden, berättar att den
parlamentariska kommittén som bland annat
överser det svenska belöningssystemet är i full
gång och att den skall presentera sitt slutbetänkande i september 2021.
När det gäller Svärdsorden står det följande i
kommittédirektiven till de som utreder frågan:
• UNDERSÖKA och redovisa vilka ändringar av
ordenskungörelsen som behövs för att återuppta tilldelandet av utmärkelser inom Vasaorden
och Svärdsorden och för att utmärkelser inom
dessa ordnar och inom Nordstjärneorden ska
kunna tilldelas svenska medborgare,
• TA STÄLLNING TILL om en ny belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella
insatser bör instiftas i relation till att utdelandet
av utmärkelser inom Svärdsorden återupptas.
Det blir således spännande att 2021 se om
svenska medborgare återigen kommer att kunna premieras av landets statschef för förtjänstfulla insatser för Sverige - framförallt de män
och kvinnor som verkar inom försvarsmakten
och deltar i fredsbevarande insatser på utländsk
mark.
ROGER LUNDGREN

Veteranerna
Kronobergs årsmöte
Tisdagen den 31 mars samlades elva veteraner
för att genomföra Veteranerna Kronobergs årsmöte. Samtliga satt, i dessa Coronatider, med
gott avstånd till nästa person – minst en plats
tom mellan varje deltagare. Inte heller några
handskakningar förekom, vad jag kunde se
under kvällen, vilket kändes lite märkligt med
tanke på hur det brukar vara på våra träffar.

När jag skriver detta visar almanackan att vi har kommit
fram till den 9 maj 2020. Med saknad inser jag att jag nu
borde vara med Er på vårt årsmöte i Enköping. Men på
grund av coronaepidemin har årsmötet med kamratträff
inställts.

Vi får hoppas på att det så småningom blir bättre tider
och att FN-dagen den 24 oktober kan firas på skilda
platser i vårt land. Som vanligt är vår styrelse beredd att
deltaga på sedvanlig sätt vid Minnesmärket på Norra
Djurgården i Stockholm. Mera härom kommer senare.
Från Ledningsregementet i Enköping har jag fått det positiva beskedet att plats för vårt årsmöte med kamratträff
har reserverats till helgen den 7 – 9 maj 2021. Det är
verkligen inspirerande att se att Ledningsregementet i
Enköping tar hänsyn till vårt årliga möte om man betänker de många nationella och internationella övningar som
regementet ansvarar för.
EN VIKTIG FRÅGA
Når detta skrives har glädjande nog redan cirka 200 medlemmar betalat årsavgiften för år 2020 men 100 avgifter
saknas fortfarande. Jag har förstått att det finns funderingar i denna fråga. En medlem som ringde mig undrade
om föreningen var i behov av årets avgifter när det inte
blir något årsmöte. Som svar härpå vill jag framhålla:
För föreningen är årets avgifter nödvändiga för att vi
även i fortsättningen skall ha en stabil ekonomi. För
medlemmen gäller att årsavgiften måste betalas annars
upphör denna tidning, Svensk Veteran, att komma med
posten.

Årsmötet genomfördes utan problem och styrelsen konstituerade sig efter avslutat möte.
Några bröder gick en våning ner, för att inhandla mat och dryck innan kvällens föredrag,
NAMIBIA, MISSIONEN SOM INTE BLEV AV
Benkt Sjödahl berättade, med stor inlevelse,
om hur det var, att vara en del av och delta i
förberedelserna, av den mission i sydvästra
Afrika som aldrig skickades iväg.

Kalle Fransson
har ordet

Det är sorgligt, ty det fanns ju förutsättningar att det
skulle bli ett historiskt årsmöte beroende på följande
omständigheter:
• Det har gått 60 år sedan den svenska FN-insatsen i
Kongo började genom att bataljon 8 i Gaza efter snabba
beslut från Dag Hammarskjöld förflyttades till Kongo
från Sinai på sommaren 1960.
• Det har gått 40 år sedan föreningen bildades i Gävle
1980 som en reaktion mot de osanna skildringar om vår
insats i Kongo, som då publicerade i tidningspress och
TV. Medelåldern på föreningens medlemmar har nu nått
80 år.

Du kan vara nybörjare eller proffs och du
behöver inte ens spela golf, kom och var publik
och umgås. Alla är välkomna då syftet är att
träffas under gemytliga omständigheter. Under
tävlingarna kommer vi att samla in pengar till
Gula Bandet.

Sista dag för bokning och betalning 25/8.

Vänlig hälsning från en veteran från 68M.
GUNNAR ÖSTERLUND

Sverige Veteranförbunds golftävling för
utlandsveteraner, Veteransvingen, arrangeras
11-13 september på Haninge Strands GK.

FN-VETERANERNA KONGO

Benkt Sjödahl, föredragshållare.

Årsavgiften är på 225 kronor, vilket skall sändas till
FN-vetetranerna Kongo, plusgirokonto 441 1974-1.
Ange att du är avsändare annars kan inte kassören se att
du sänt pengarna.
Varma hälsningar från mig och hela styrelsen.
KALLE FRANSSON

En av de närvarande, kände igen allt som sas,
då han var en av de som utbildades, men aldrig
kom iväg.
Ett mycket intressant föredrag, som vi förhoppningsvis kan få i repris någon gång i framtiden.
TOMMY KARLSSON

Intresserad publik.

Kalle Fransson med
föreningens fana.
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Flykten genom Berlin

Någonstans i
Sverige
RITSTIFTET SOM VÄCKER MINNEN
Begreppet “någonstans i Sverige” myntades under krigsåren på 1940-talet. Det
var en vag adressangivelse för de inkallade soldaterna i Neutralitetsvakten när
de skrev sin fältpost hem för att inte röja
var de var stationerade. Under mottot
”En svensk tiger” – ingen soldat fick exakt
ange vart han skulle resa eller varifrån
han kom.
I denna bildkrönika från beredskapstiden av Borlängefödde Iwan Weik väcks
känslor till liv av både glädje och vemod.
Den är ett välkommet äreminne över de
soldater som deltog i Neutralitetsvakten
– och deras anhöriga. Livet i Sverige skildras i skuggan av andra världskriget. Under
läsningen bör man vara medveten om att
oron alltid fanns där – att Sverige skulle
dras in i kriget.

Boken finns att
köpa hos Bokus,
Adlibris, Fredsbaskerförlaget
eller via telefon:
070 818 87 88.

Vad är det som får studenter att
engagera sig i kampen för att
smuggla ut flyktingar? Ett engagemang som innebar brott mot
svensk lag och för vissa att utsätta
sig själv för faror där priset kunde
vara fängelse på fel sida muren.

gruppen fick se
på östsidan och
berättelser som
guiden berättade
gjorde Leif och
gruppen obehagliga till mods.

Det får vi svar på när vi läser
Flykten genom Berlin. Boken
beskriver den flyktingsmuggling som genomfördes efter
murens tillkomst i Berlin i
början på 60-talet under ”Kalla
kriget”. Boken är spännande
dåtids skildring och efter en
inledning, där Karin Westin

Efter en kväll i
fredagsvimlet med
flera barbesök och
nyvunna kontakter som hade förklarat att det gick
att göra skillnad
för flyktingarnas
började Leifs eller
”X:et” resa som
medhjälpare i ”Resebyrån”. En resa
som via passinsamlingar, otaliga
besök till Berlin så
småningom leder
till att Leifs fängslas av STASI.

Tikkanen ger en målande
bakgrundsbeskrivning om
murens tillkomst ”Resebyrån”
en organisation som hjälpte
flyktingar över gränsen och
arbetet i DDR och av STASI för
att motverka flyktingströmmen, får vi stifta bekantskap
med Lars Persson.
Allt började med en gruppresa
till Berlin där det ingick en
guidad tur till Östberlin. Det

Den spännande
resan kommer jag inte att
berätta om utan den får ni läsa

Miliseum i Skillingaryd är öppet
hela sommaren.

Författaren har i boken valt att fokusera på vad
som händer i parrelationen när ena partnern
åker iväg till en krigszon. Hur och på vilket sätt
hanterar man sitt nya liv, både den som är iväg
och den som är hemma? Hur hanterar man oro
och rädsla? Vad gör man på leaven/ledigheterna? Vad händer i roller och relationer före,
under och efter insatsen?

Vi kan redan nu avslöja att förhoppningsvis ståtar grannbyggnaden till Miliseum
med en utställning om svenska utlandsstyrkan inom en snar framtid.
Öppet: tis-fre kl. 10-15, lör-sön kl. 10-14.
www.miliseum.com
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Fredsbaskrarna Gotland säljer veteranklockor där
200 kr per klocka går till Gula Bandet.

SWEBAT-BOSNIA
SVART MED LILJA

Örlogshemmet

Skriven av: Karin Westin Tikkanen
Utgiven av: Historiska media.
Finns att köpa på Adlibris och Bokus.

Hertz hyrbilar

om i Karin Westin Tikkanens
välskrivna bok Flykten genom
Berlin.
TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

ALL GAVE SOME
VIT

ALL GAVE SOME
SVART

ALL GAVE SOME
SILVER, Victoria 36 mm

ALL GAVE SOME
ROSÉ, Victoria 36 mm

Korttidsförhyrning upp till 30 dagar
Bokning görs via Hertz bokningscentral
telefonnummer 0771-211 212, Hertz.se eller
direkt på uthyrande Hertzkontor.
Vid frågor:
salesupport@hertz.se
08-657 30 00
Uppge: CDP 832838 vid bokning.

Nordic Choice Hotels

SWEBAT-BOSNIA
VIT MED LILJA

SWEBAT-BOSNIA
SVART MED LILJA

UNPROFOR-NORDBAT 2
VIT MED LILJA

UNPROFOR-NORDBAT 2
SVART MED LILJA

UNIFIL
VIT MED CEDERTRÄ

UNIFIL
SVART MED CEDERTRÄ

UNFICYP SWEDCON
VIT MED CYPERN

BA01
BLÅ, SHOT BACK

Från det att Ulrika Jonasson-Borggren får
besked att Mikael är antagen till Afghanistan
börjar hon skriva dagbok och fortsätter i 360
dagar. Mikael skriver under tiden i Afghanistan
och här får vi deras dagböcker sammanvävda.
Ulrika skriver som partner och fru, men även
som professionell familjeterapeut, handledare
och specialpedagog. Här berättar hon om forskningen och intervjuar experter, försvarspsykiater, chefer på olika nivåer och poliser som varit i
Afghanistan och deras respektive.

Förmånerna som presenteras här är ofta generösare rabatter än för studenter och pensionärer. Förklaringen till detta är naturligtvis
att företagen bakom förmånerna gärna ser
medlemmarna som särskilt välkomna kunder, inte minst för deras viktiga arbete.
Rabattkod: VET2019
www.militärrabatt.se
Ange organisation ''Veteranförbundet''.

Sveriges Veteranförbund har avtal med
Drottning Victorias Örlogshem. Örlogshemmet har anor ända tillbaka till 1908. Namnet
kommer sig av att Sveriges dåvarande
Drottning Victoria, som hade ett stort engagemang för flottan, personligen lade ner
mycket arbete i samband med Örlogshemmets tillkomst.
Uppge Sveriges Veteranförbund vid
bokning.

360 dagar med Afghanistan
Boken ”360 dagar med Afghanistan” av Ulrika
Jonasson-Borggren är en av storsäljarna i
Veteranförbundets webshop.

Militärrabatt

– Snygga klockor för utlandsveteraner av utlandsveteraner

- svenskarna i Stasis arkiv

Sommaröppet
på Miliseum
Miliseum är ett militärhistoriskt museum i
på Artillerigatan i Skillingaryd som berättar
om soldatens och soldatfamiljens liv samt
ingenjörtruppernas verksamhet beläget i
det aktiva militära övningsområdet i
Skillingaryd i en fin parkmiljö precis i utkanten av Skillingaryd samhälle. Museet är
väl värt en omväg i sommarsverige och har
mycket att erbjuda för både stora och små.

Veteranklockor

10 - 50 % rabatt på hotell, konferenspaket
och lokal.
Uppge att ni vill åberopa rabatten för
intresseorganisationer vid bokning.
Rabattkod: 60313636
Registrering/bokning på www.choice.se.
Efter registrering lägger du till företags-id på
”Min sida” Ange ID: ”60313636”, för korrekt
pris. Hemsidan är 100 kr billigare.

Elite Hotels

Boken finns att köpa hos Adlibris och Bokus.

Beställ på www.veteranklocka.se
För frågor eller telefonbeställning, Peter Enström, 070 218 58 06

Rabatt på övernattning på Elite hotels.
Erbjudandet gäller ett begränsat antal rum
per dag och kan ej kombineras med andra
erbjudanden.
Boka på www.elite.se/sv/
corporate/9458428
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER

Föreningar
FB Dalarna
Leif Persson
Leffe621@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Dalarna

FB F-län (Jönköping)
Mats Ruderfors
mats.ruderfors@comhem.se
Facebook: Fredsbaskrarna Jönköping

FB Gotland
Joakim Martell
joakim.martell@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Gotland

FB Kalmar län
Göran Nilsson
go.nils@telia.com
Facebook: Fredsbaskrarna i Västervik (privat)

FB Halland
Fredrik Johansson
storen3@hotmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Halland

FB Hälsingland
Bengt Åke Westner
fredsbaskrarna.halsingland@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Hälsingland (privat)

FB Gästrikland
Björn Hernblad
hernblad@tyfonmail.se
Facebook: Fredsbaskrarna Gästrikland

FB Norr (Norrbotten)
Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Norr

FB Östergötland
Lars Svärdström
fredsbaskrarnaost@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Östergötland

FB Sjuhärad
Johan Nolén
nolenjohan@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Sjuhärad (privat)

FÖRBUNDSINFORMATION

FB Södermanland
Ronny Lundhol
ronnyelun@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Södermanland

FB Västerbotten
Agneta Karlsson
fredsbaskrarna.vasterbotten@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Västerbotten (privat)

FB Västkust
Jan Persson Cooper
janperssoncooper@hotmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Västkust

FB Örebro
Sven-Olof Ädel
adelsvenolof@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Örebro

Sveriges Civila Veteraner
Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se
Facebook: Sveriges Civila Veteraner

Kontakt och stöd
Personliga kontakter

Kamratstödstelefon

Kamratstödstelefon

Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av våra
kamratstödjare.

Tillgänglig för dig som tjänstgjort i utlandsstyrka. Du och
dina anhöriga är välkomna att ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333

020 – 666 333

Dagligen kl. 18-21

FN-veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson
franssonkarlolof@gmail.com

Veteranlotsen i Uppsala
Stöd vid besök till Veteranmottagningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi möter upp,
visar vägen till hotell, ser till att veteranen hittar till
Veteranmottagningen vid besökstillfället och kan
assistera med annat vid behov.

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson
peder.danielsson@sweco.se
Facebook: Veteranerna Västmanland

veteranlotsen@gmail.com

Christer Alldén
allden51@gmail.com
Facebook: Veteranerna Kronoberg

Kansliets växel

Veteranerna Uppland
utlandsveteran.ua@gmail.com
Facebook: Veteranerna Uppland

OBS!

Veteranerna Ångermanland
Michael Oremo
veteranernaangermanland@gmail.com
Facebook: Veteranerna Ångermanland

Träffplatserna är
inställda pga covid-19.

Y-Bataljonen (Västernorrland)

Vi passar samtidigt på att gå igenom
och korrigera alla uppgifter.

Christer Forslund
forslundchrister0@gmail.com
Facebook: Y-bataljonen

Z-Bataljonen (Jämtland)
Lave Lavesson
lave.lavesson@fredsbaskrarna.se
Facebook: Z-bataljonen

Per Thaagaard-Pedersen
per1958@live.se
Facebook: Fredsbaskrarna Skåne (privat)

08-25 50 30

Telefontid kansliet
mån-fre 08.00 – 17.00
Vi svarar hela sommaren

Adressändringar
Meddela ändringar av kontaktuppgifter till:

kansliet@sverigesveteranforbund.se

/ Kansliet

Christine Buschmann Sirafi, administration
christine@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 83
Johan Mattsson, förenings- verksamhetskoordinator
johan@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 87
P-G Dolk, kamratstöd och kamrathjälpen
p-g@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 89
Pia Lagergren, kommunikation
pia@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 86

Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se
LEDAMÖTER
Hans Westin
hans@sverigesveteranforbund.se
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se
Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se
Maria Appelblom
maria@sverigesveteranforbund.se

Uppdaterade träffplatser kommer
i nästa nummer av tidningen.
Ha en riktigt skön sommar!

KANSLI
MariAnne Boström, generalsekreterare
marianne@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 84

STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se

Veteranerna Kronoberg

FB Skåne

STÖD SVERIGES
VETERANER

Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se
SUPPLEANTER
Anna Wiktorsson
anna@sverigesveteranforbund.se
Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se
TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

SWISHA EN GÅVA

FB Stockholm

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Maria Sääf-Westin
ordforande@bbmc.se
Facebook: Blue Berets MC SWEDEN

Steve Fogderud
fogderud@hotmail.com
Facebook: Veteranerna Värmland

Göte Lundmark
ltco.lundmark@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Skaraborg

28

Blue Berets MC

Veteranerna Värmland

FB Skaraborg

fredsbaskrarnastockholm@gmail.com
Facebook: Fredsbaskrarna Stockholm

Rikstäckande
föreningar

Ha en härlig sommar!

1231 814 482

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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KORSORD

VETERANPROFILEN

Tillsammans
med andra

Margaret
tar med sig
värderingar
från Sverige

GT

Margaret Katoo Katheka
Monusco Kongo 2014-2016

Invidzonen är ett nätverk av och för

Överskottet går till Gula Bandet

Maragret på Veterandagen 2018.
Foto: Kriminalvården

Tävlingsinformation
Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 23 augusti.
Svara genom sms eller brev.
Ca 6 kr per sms går till Gula Bandet.

10:- SMS

Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade
orden i ett sms och skicka till nummer 72456
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!
BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"
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Vinnare

Facit från förra numret

1
Ingemar Fransson
Visby

2
Sören Edlund
Malmö

3
Kent Almkvist
Trollhättan
GRATTIS!

Det kommer en
vinst på posten!

Margaret är kriminalvårdare och jobbar på klass
1-anstalten Hall. Där är hon anstaltens ansikte
utåt, hon tar emot de intagnas besökare.

– Under tuffare förhållanden hade jag ansvar
för att organisera arbetet och säkerställa att
fängelset var säkert.

– Det gäller att ge ett så bra intryck som möjligt
men också att förmedla tydliga instruktioner,
säger Margaret.
I Sverige, på svenska anstalter, jobbar hon och
hennes kollegor med målet för ögonen; de
intagna ska inte återfalla i brott efter avtjänat
straff.
– De ska må bättre när de lämnar oss än när de
kom.
Det här är mål som Kriminalvården har i Sverige.
Hur fungerar det i Kongo?
– Det går förstås inte att jämföra. Men vi, jag
och de andra som jobbar för FN, måste börja
någonstans.

VÄRDERINGAR
Margaret tog med sig värderingar från Sverige.
– Jag jobbade för att förbättra förhållandena,
mänskliga rättigheter gäller också för intagna.
Hur har du utvecklats under och efter Kongo?
– Efter mina missioner känner jag mig trygg i att
jobba under stress och i pressade förhållanden.
Jag har växt som person, säger Margaret.
Hon gillade att hålla i grundutbildningar för
fängelsepersonalen.
– Jag träffade många olika personer.
Något du inte gillade?
– Det var tufft att se vilka förhållanden de intagna levde i. Inget att sova på, inte tillräckligt med
mat, inte tillräckligt med luft på deras rum. De
levde helt enkelt sunkigt.

SYR KLÄDER
Det kan vara som Margaret gjorde på kvinnofängelset i den kongolesiska staden Kisangi.
Hon såg till att sysselsätta de intagna. De började sy kläder. Ett stort steg på fängelset.
Kongo och andra afrikanska länder där FN har
missioner som svenska kriminalvårdare åker till,
de har helt andra förutsättningar än Sverige,
krig, naturkatastrofer som ländernas myndigheter har svårt att hantera. De är ofta överbefolkade. Många lever i fattigdom. Det här speglar
av sig på det vi i Sverige kallar kriminalvård. Då
är sömnad av kläder på ett fängelse något stort.
RÅDGIVARE
Vilken var din roll på missionen?
– Jag var rådgivare och mentor åt personalen på
fängelset. Jag hoppade också in som koordinater när min chef fick andra uppgifter, säger
Margaret.
Hon jobbade för att skapa ett säkrare fängelse,
egentligen fyra för hon hade verksamhet inte
bara på kvinnofängelset.

Veteranförbundets arbete
för veteraner och anhöriga
kompletteras av ett antal fristående organisationer. Dessa
får, precis som vi, ekonomiskt
stöd från Försvarsmakten för
att bedriva verksamhet tillsammans för dig.

MINIMUM
Bestående minnen?
– Förhållandena i Kongo var dåliga. Vi kämpade
för att fängelserna skulle nå upp till minimiregler
för mänskliga rättigheter, säger Margaret.
Hur gick det?
– Vi bidrog till en förbättring.
Vad tar du med dig från Kongo?
– Ett utlandsuppdrag är så otroligt lärorikt på
alla plan, för min yrkesmässiga och personliga
utveckling. Att lära känna människor med helt
andra erfarenheter.
Råd till kollegor som funderar på att söka
utlandstjänst?
– Jag tycker absolut att man ska ta chansen när
man är redo. Man får en annan bild av verkligheten på plats och man lär sig hantera problem,
säger Margaret.
PER LUNQE

anhöriga till personal på internationella
insatser. Här kan den som gör insats på
hemmaplan hämta kraft hos andra som
befinner sig i samma situation. Via forum, chat och blogg på hemsidan eller
i samband med någon av de träffar som
arrangeras. Kanske har du en anhörig
som vill bli mentor?
www.invidzonen.se

Svenska soldathemsförbundet
finns representerade med ett soldathem
på nästan varje ort där Försvarsmakten
bedriver verksamhet. De förmedlar också kontakten till ett omfattande nätverk
av legitimerad personal för professionella terapeutiska samtal, både enskilt,
som par eller familj samt för barn. Detta
är helt kostnadsfritt för utlandsveteraner och deras anhöriga.
www.soldathem.org

Idrottsveteranerna
är en förening för soldater som sårats
eller skadats under tjänstgöring. Verksamhetens mål är att genom träning,
tävling och fysiska aktiviteter underlätta rehabilitering av fysiska och psykiska
skador. Medlemmar kan låna utrustning
och få ekonomiskt stöd för träning och
tävling. Även du som inte sårats eller
skadats i tjänsten har möjlighet att, som
stödmedlem, delta i många av föreningens aktiviteter.
www.idrottsveteranerna.se

Militära kamratföreningar
erbjuder dig som veteran kamratskap
och samhörighet. Kamratföreningar
finns i nästan varje ort där det finns eller
funnits ett militärt förband. Medlemmar
i kamratföreningar har möjlighet att
vara delaktiga i förbandets historia och
bidra till att föra förbandstraditionerna
vidare. Du kan också ge ditt stöd till en
Försvarsmakt under utveckling, både i
nutid och framtid.
www.smkr.org

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

ÄR DU
TILLRÄCKLIGT
SYRESATT?

Med en pulsoximeter mäter du syrehalten och puls direkt
på fingret. Mätningen tar bara några sekunder och sker med
ljus, vilket är helt smärtfritt. Värdet bör vara mellan 96 och 100 %.
• OLED-display med 4 riktningar och 6 visningslägen
• Ljudlarm, justerbar ljusstyrka, larminställning
• Noggrannhet: ± 1% / ± 1 bpm

VETERANRABATT 200:-

PULSOXIMETER PRO

494:- inkl frakt

(ord. pris 694:-)

ANGE RABATTKOD: SYRE20 FÖR VETERANRABATT, VÄRDE 200:-

Gäller t.o.m. augusti 2020 eller så långt lagret räcker och avser modell Pulsoximeter Pro. Max 1 per kund.

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

